DEĞERLI OKURLAR...
Taşkınlar ülkemizde depremlerden sonra en çok can ve mal kaybına yol açan afetler.
Kontrolsüz ve yüksek debili suyun doğrudan meydana getirdiği kayıplar bir yana, orta
ve uzun vadede gözlemlenen ve ülke ekonomisini genel düzeyde etkileyebilecek kadar
derin neticelere yol açabilen taşkınlar ile mücadele büyük önem taşıyor. Taşkınların
önlenmesine yönelik tesisler ve ıslah çalışmaları; doğrudan ortaya çıkabilecek
hasarların yanında sonradan ortaya çıkması muhtemel etkileri de bertaraf ediyor.
Diğer taraftan taşkın riskinden kurtarılan sahalar yeni gelir getirici faaliyetlere
açılabiliyor.
DSİ son yıllarda, taşkın kontörlüne yönelik çalışmalar ile eş zamanlı olarak yerel
yönetimlerle işbirliği içerisinde rekreatif çalışmaları da kapsayan nehir ıslahları
yapıyor. Bu çalışmalarla taşkın riski ortadan kaldırılarak vatandaşların can ve mal
emniyeti temin ediliyor ve güvenliği sağlanan alanların tarım, ulaşım ve turizm gibi
faaliyetlere açılmasıyla ekonomik bir canlılık elde ediliyor. Taşkınların ekonomik
yönüne vurgu yaptığımız dosyamızda, konuya ilişkin ayrıntıları bulabilirsiniz.
Su, doğa ve DSİ yatırımlarını içeren çok sayıda haberimizin yer aldığı yeni sayımızı
keyifle okumanızı umuyoruz.
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TAŞKINLARA MANI
OLMAK EŞGÜDÜMLÜ
BIR ÇALIŞMAYLA
MÜMKÜNDÜR
Taşkınların en aza indirilmesi ve ortaya çıkan çok sayıda
can kaybı ve ekonomik zararın önüne geçilmesi için ilgili
kurumların eşgüdüm içinde sistemli olarak çalışmalarının
yanı sıra bütün vatandaşlarımızın hassasiyetlerine de ihtiyaç
bulunmaktadır

Dünyada yaşanan
kuraklıkla hayatın
temel unsurlarından
olan suya gereksinimi
her geçen gün daha
da artmaktadır. Ancak
bütün canlılar için
önemi tartışılmaz
olan su kaynakları
sürdürülebilir su
yönetimi prensiplerine
uygun olarak
yönetilmedikleri
takdirde felaketlere de
sebep olabilmektedir.
Yeryüzünde en sık
görülen ve en tahrip
edici doğal afetlerden
biri olan taşkınların
temel faktörü yağış
karakteri olmakla
birlikte bu afetler
yalnızca meteorolojik
oluşumlara bağlı
değildir.
Kalkınma için yoğun
ekonomik faaliyetlerin
devam ettiği bölgelerde
sanayileşme ve
sektör çeşitliliğinin
beraberinde getirdiği
plansız şehirleşme
süreci, artan insan
faaliyetleri hidrolojik
dengeyi bozarak
taşkınlara sebep
olabilmektedir.
Öyle ki; akarsu
yataklarında yapılan
yerleşimler ve

yataklara yapılan
müdahaleler, dere
yataklarından
uygunsuz kum ve çakıl
malzeme alınması,
yanlış yapılan imar
düzenlemeleri, aşırı
ve yoğun yağışlar
olmadan bile taşkın
olaylarına sebep
olabilmektedir.
Son zamanlarda
ülkemizin pek çok
yerinde meydana gelen
taşkın afetlerinde pek
çok vatandaşımızı
kaybettik.
Bunun derin
üzüntüsünü millet
olarak hep birlikte
yaşadık. 1995-2016
yılları arasında
ülkemizde meydana
gelen 823 adet
taşkın vakasında 487
vatandaşımız hayatını
kaybetmiş ve yaklaşık
560.000 hektar
tarım arazisi zarar
görmüştür.
DSİ tarafından inşa
edilen taşkın koruma
tesisleri sayesinde
bu sayının daha da
artması önlenmiştir.
Kurumumuz,
vatandaşlarımızı
kontrol edilemeyen
suyun yaratacağı
tehlikelere karşı

Murat ACU
DSİ Genel Müdürü

korumak ve

çalışmalarına titizlikle

taşkınlardan

devam edilmektedir.

kaynaklanan can
mal kayıplarını
asgariye indirmek
gayesiyle büyük bir
gayretle çalışmalarını

Bu doğal afetlerin
en aza indirilmesi ve
ortaya çıkan çok sayıda
can kaybı ve ekonomik

sürdürmektedir.

zararın önüne

DSİ Genel Müdürlüğü

kurumların eşgüdüm

son 15 yılda yaklaşık

içinde sistemli

4 bin 700 adet taşkın

olarak çalışmalarının

koruma ve kontrol

yanı sıra bütün

tesisini hizmete

vatandaşlarımızın

almıştır. Hizmete

hassasiyetlerine de

alınan bu tesisler

ihtiyaç bulunmaktadır.

ile 4 milyon 500
bin dekar arazi
taşkın zararlarından
korunmuştur.

geçilmesi için ilgili

Bununla birlikte,
dere yataklarına
yapılan müdahalelerin
önlenebilmesi için

Diğer taraftan yukarı

yürürlükte olan,

havzalarda erozyon

kanun, yönetmelik

kontrol çalışmalarının

ve genelgelere,

yapılması, baraj,

ilgili kuruluşlar

gölet, tersip bendi,
sel kapanı ve
geciktirme yapılarının
hızlandırılması, toplu
iş makinesi çalışmaları

ve belediyelerce
uyulmasının
sağlanması büyük
önem taşımaktadır.

vasıtasıyla derelerin

Havza menba ve

ıslahı edilmesi ve

mansabı ile bir

81 ildeki derelerin

bütündür. Taşkınlar

DSİ yetkililerince

havza bazında, menba

yakinen takibi ve varsa

ve mansap ilişkileri

üzerindeki tekniğe

dikkate alınarak

uygun olmayan bütün

değerlendirilmeli ve

yapıların belirlenmesi,

ilgili bütün kurum ve

müdahalelerin

kuruluşların müşterek

önlenmesi ve

çalışmaları neticesi

derelerin her yıl

gerekli çözüm önerileri

bakımının sağlanması

hayata geçirilmelidir.
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Kısa-Kısa

TÜRKIYE’NIN ILK REKREASYON
AMAÇLI GÖLETI ERZURUM’DA
YAPILIYOR
DSİ, Erzurum’da Türkiye’nin ilk rekreasyon amaçlı göletini
inşa ediyor. İnşaatı devam eden Aziziye Depolaması
Erzurum’da turizmin gelişmesine ve bölgenin çehresinin
değişmesine katkı sağlayacak.

S
6

anayileşme
ve şehirleşmenin
getirdiği yoğun
yaşam temposu, vatandaşların boş
zamanlarını değerlendirebilmeleri, yenilenmeleri ve yüksek motivasyonla günlük yaşamlarına dönmelerini
sağlayan rekreasyonel
alanların önemini her
geçen gün arttırıyor.
DSİ Erzurumlu vatandaşlarımızın bu ihti-

yaçlarını
karşılamak
maksadıyla ülkemizin
ilk rekreasyon amaçlı göletini inşa ediyor.
İnşaatı devam eden
Aziziye
Depolaması
aynı zamanda Erzurum’da turizmin gelişmesine ve bölgenin
çehresinin değişmesine
de vesile olacak.

ları, taban drenajları
yapılarak,
toplamda
670 dönümlük bir alan
içerisinde inşa edilecek
olan geomembran kaplı
biyolojik göletin toplam
depolama hacmi 90 bin

metreküp, maksimum
göl alanı ise 85 bin
metrekare olacak.
Gölet tamamlandığında
ortaya çıkacak
gölün uzunluğu ise bin
115 metre olacak.

Aziziye
Depolaması projesi kapsamında
kazı imalatları, betonarme duvar imalat-

ASLANAPA KUREYŞLER BARAJI VE
SULAMASINDA MUTLU SON
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kütahya’da inşa
edilen Aslanapa Kureyşler Barajı ve Sulaması’nda mutlu sona
ulaşıldı. Proje ile 25 bin 530 dekar zirai arazi modern sulama
sistemine kavuşuyor.

T

emelden
yüksekliği
44,5
metre, göl
hacmi 25,7
milyon metreküp olan
baraj merkezi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde
inşa edildi. Barajda doluluk oranı ise yüzde 30
seviyelerine ulaştı. Sulama sisteminin toplam

şebeke uzunluğu 45 bin
170 metre olan proje,
ihale kapsamındaki bütün boru ve sanat yapısı
imalatları
tamamlanarak, sulamaya hazır
hale getirildi.
Toplulaştırma ve toplulaştırma
yollarının
ise bu yıl içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Kısa-Kısa

İZMIR KUŞ CENNETI
CAN SUYUNA KAVUŞTU
15 bine yakın flamingo ve yüzlerce türde kuşa ev sahipliği
yapan İzmir Kuş Cenneti, bunun yanında dünyanın metropol
sınırları içinde kalan tek kuş cenneti unvanına da sahip.

D

ünya’nın
metropol
sınırları
içerisinde
kalan tek
kuş cenneti olan “İzmir Kuş Cenneti’ne”
can suyu geldi. Süzbeyli
pompasından bölgeye
su taşıyan 5318 metrelik eski kanal, borulu
sistemle
değiştirildi.
İzmir Kuş Cennetine
yeni sistemden 50 lt/
saniye tatlı su verilmeye başlandı.
15 bine yakın Filamingo ve yüzlerce çeşit

bozulan 600’lük künglerden oluşan açık kanallar, DSİ tarafından
borulu sisteme dönüştürüldü.
DSİ tarafından yürütülen proje kapsamında; 5 bin 138 metrelik
kuş türüne ev sahipliği
yapan İzmir Kuş Cennetinin suyu artık hem
daha temiz hem de daha çok olacak. Süzbeyli
Pompa İstasyonundan
cennete tatlı su getirmek amacıyla 90’lı yılların başında yapılan
ancak zamanla yıpranıp

hatta, 500 mm çapında
6 atü basınç sınıfın-

Cenneti’ne tatlı su verilmeye başlandı.
İzmir Kuş Cenneti’ne
yeni hattan yaklaşık
50 lt/saniye tatlı su
basılırken, kapalı sistemden su hem kirlenmeden hem de kayba
uğramadan
cennete
ulaşıyor.

daki HDPE 100 borular
döşendi. Ayrıca, iletim
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hattı boyunca vantuz
ve 8 adet sanat yapısı
inşa edildi. Yaklaşık 1,5
milyon liraya mal olan
yeni sistemden, 20 Nisan itibari ile İzmir Kuş

SIVAS KANGAL KOCAKURT
BARAJI TAMAMLANDI
Kangal Kocakurt Barajı ülke ekonomisine yılda 13 milyon 449
bin TL katkı sağlayacak.

D

evlet
Su
İşleri Genel
Müdürlüğü
tarafından
inşa edilen Kangal Kocakurt Barajı tamamlandı. Proje kapsamında inşa edilen sulama
tesisinde ise çalışmalar
devam ediyor. Şu ana
kadar yüzde 50 fizi-

ki gerçekleşme sağlanan tesisisin hizmete
alınmasıyla 28 bin 310
dekar zirai arazi suyla
buluşacak. Ayrıca ülke
ekonomisine yılda 13
milyon 449 bin TL katkı
sağlayacak.
Temelden
yüksekliği
29,95 metre olan Kocakurt Barajı 15 milyon

270 bin metreküp su
depolama kapasitesine sahip. Merkezi kil
çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen
barajda 20 Eylül 2017
tarihinden itibaren su
tutuluyor. Çalışmaları devam eden sulama
inşaatında ise bugüne
kadar 575 bin metreküp
kazı ile 360 adet sanat

yapısı inşa edildi. Toplam yatırım bedeli 58
milyon TL olan Kocakurt Barajı ve Sulama
Projesi’nin bu yıl sonunda hizmete alınması hedefleniyor.

Kısa-Kısa

BAYAT GÖLETI SULAMASI
TAMAMLANDI
Afyonkarahisar’da inşa edilen Bayat Göleti Sulamasıyla yıllık 4
milyon 246 bin TL gelir artışı sağlanacak.

D

evlet
Su
İ ş l e ri
Genel
Müdürlüğü’nce
Afyonkarahisar’da inşa edilen Bayat Göleti
Sulaması tamamlandı.
Yöre topraklarına bereket katacak tesis ile 3

bin 860 dekar zirai arazi modern sulama sistemi ile sulanacak.
Bayat Göleti Sulaması kapsamında 20 bin
144 metre HDPE boru,
52 adedi hidrant olmak üzere toplam 132
adet sanat yapısı ile 2
bin 880 metre işletme
bakım yolu imalatı tamamlandı.
İnşa aşamasından itibaren Orman ve Su
İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu tarafından yakından takip
edilen proje ile çiftçi-
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lerimizin yüzü gülecek.
Toplam yatırım bedeli 7
milyon 886 bin TL olan
tesis ile mevcut ürünlerde verim ve üretim
artışı sağlanacak. Proje
ile yıllık 4 milyon 246
bin TL gelir artışı sağlanacak.

ÜZÜMÜN BAŞKENTI ALAŞEHIR
TAŞKIN ZARARLARINDAN
KORUNUYOR
DSİ, Alaşehir Çayı’nda 11 kilometrelik alandan 264 bin 200
metreküp rüsubat çıkardı.
50 bin dekar zirai araziyi muhtemel taşkın
zararlarına karşı korumak için harekete geçen DSİ, şu ana kadar
Alaşehir Çayı’nda 11
kilometrelik hattı temizledi. 11 kilometrelik
alandan 264 bin 200
metreküp rüsubat çıkarıldı. Bu sayede dünyaca ünlü “Sultaniye”
üzümlerinin
yetiştiği

Alaşehir ve Sarıgöllü üreticilerin korkulu
rüyası da sona ermeye
başladı. Gediz Nehri’nin en büyük kollarından olan 54 bin 450
metre uzunluğundaki
Alaşehir Çayı’nda şu
ana kadar 11 km’lik hat
temizlenirken
geriye
kalan 43 bin 450 metrelik alanda da çalışmalara devam ediliyor.

HABER
BURDUR VE BATI
AKDENİZ HAVZALARININ
YER ALTI SULARI
MERCEK ALTINDA
Yer Altı Suyunun Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması
Hakkında Yönetmeliğin uygulama çalışmaları; Gediz, Sakarya
ve Akarçay Havzalarından sonra Yeşilırmak, Burdur ve Batı
Akdeniz Havzalarında da sürdürülüyor.
Sy: 12

Amasya Şehir Geçişinde Su
Kalitesi İyileştiriliyor
Sy: 10

Durgun Sularda Özümleme
Kapasitesi Belirleniyor ve Su
Kalitesi İyileştiriliyor
Sy: 11

Haber

AMASYA ŞEHİR GEÇİŞİNDE SU
KALİTESİ İYİLEŞTİRİLİYOR
Yeşilırmak Nehri Amasya şehir geçişinde su kalitesinin
iyileştirilmesi, ötrofikasyon ve diğer çevre problemlerinin
önlenmesi sağlanacak.

S

u
Yönetimi
Genel
Müdürlüğünce
“Amasya
İli
Yeşilırmak
Nehri Üzerinde Yapılacak Yapay Sulak Alanın
Kavramsal Tasarımı ve
Fizibilite
Çalışması”
2017 Temmuz ayında
başlatılmıştır.
Çalışma
kapsamında;
Yeşilırmak ana kolu ve
yan kolları üzerinde
mevcut su kalitesi ve
Amasya şehir geçişinde su kalite hedefinin
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belirlenmesi, yapılması
planlanan yapay sulak
alan sistemi için projelendirme ölçütlerinin
(hidrolik bekletme süresi, su derinliği, BOİ5
yükleme hızı, hidrolik
yükleme hızı, havuz
alanı ve geometrisi)
geliştirilmesi ve yapay
sulak alan sistemlerinin
kavramsal tasarımları,
ön maliyet ve işletme
maliyet tahminleri yapılarak teknik fizibilite raporu hazırlanması
hedeflenmektedir.

Su kamışı

Atıksu dağıtımı
için oluklu boru

Giriş taş dağılımı
Çıkış

Eğim %1
Kök ağ

Toprak veya
çakıl

Su kamışı

Su geçirmez
membran
Saz otu

Su sümbülü
Su altı bitkileri

Su mercimeği

Organik tabaka
Toprak

Yüzey altı akışlı yapay sulak alan modeli

Haber

DURGUN SULARDA ÖZÜMLEME
KAPASİTESİ BELİRLENİYOR VE SU
KALİTESİ İYİLEŞTİRİLİYOR
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
“Durgun Sularda Özümleme Kapasitesinin Belirlenmesi
ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” 2018 yılı sonu
itibariyle tamamlandığında göl, gölet ve baraj göllerinin besin
elementleri açısından özümleme kapasiteleri belirlenmiş ve
su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için önemli bir adım
atılmış olacak.
Oligotrofik

Mezotrofik

Ötrofik

Kirlilik yükleri açısından önceliklendirilen 11 havza

2018 yılı sonu itibariyle tamamlanacak olan
projede durgun su kütlelerinin özümleme kapasitelerinin belirlenmesi ile su kaynaklarının sürdürülebilir bir
şekilde kullanımı amaçlanmakta.
Bu amaçlar doğrultusunda kirlilik yükleri açısından önceliklendirilen 11 havzada
(Akarçay Havzası, Büyük Menderes Havzası, Ceyhan Havzası,
Meriç-Ergene Havzası,
Gediz Havzası, Kızılırmak Havzası, Küçük Menderes Havzası,

Konya Kapalı Havzası,
Sakarya Havzası, Susurluk Havzası, Yeşilırmak
Havzası) 422 durgun su
kütlesinde gereken analizler yapılarak özümleme
kapasitelerinin
belirlenmesi, analizler
neticesinde iyileştirme
ihtiyacı bulunan durgun su kütlelerinin iyileştirmesi ve korunma
maksadıyla tedbirlerin
belirlenmesi
amaçlanmaktadır. Analizler
sonucunda elde edilen
veriler ile veri tabanı
oluşturularak, Ulusal Su
Bilgi Sistemi’ne entegrasyonu ve raporlanması sağlanacaktır.
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BURDUR VE BATI AKDENİZ
HAVZALARININ YER ALTI
SULARI MERCEK ALTINDA
Yer Altı Suyunun Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması
Hakkında Yönetmeliğin uygulama çalışmaları; Gediz, Sakarya
ve Akarçay Havzalarından sonra Yeşilırmak, Burdur ve Batı
Akdeniz Havzalarında da sürdürülüyor.
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Haber

Ü

lkemizde Avrupa Birliği
T e k n i k
Mevzuat
Uyum Çalışmaları kapsamında, yer altı suyu
yönetimi konusundaki
mevzuat eksikliklerimizin giderilmesi maksadıyla, Yer Altı Suyunun
Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması
Hakkında Konsey Direktifi (2006/118/AT) ile
Su Çerçeve Direktifinin
(2000/60/AT) yer altı
suyunu ilgilendiren hükümlerinin ulusal mevzuata aktarılması çalışmaları yürütülmüştür.
Bu çalışmalar neticesinde Orman ve Su işleri
Bakanlığınca
hazırlanan “Yer Altı Suyunun
Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” 07.04.2012 tarih
ve 28257 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin uygulama
çalışmaları, Gediz, Sakarya ve Akarçay Havzaları’ndan sonra Yeşilırmak, Burdur ve Batı
Akdeniz
Havzalarında
sürdürülmektedir.
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
tarafından
29.11.2017 tarihinde imzalan sözleşme ile fiilen başlatılan iki yıllık
“Burdur ve Batı Akdeniz
Havzalarında Yer Altı
Sularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Ortaya
Konması ve Değerlendirilmesi Projesi” (Şekil
1) mezkûr yönetmeliğin
tüm hususlarının dikkate alındığı bir proje olması bakımından
önemlidir.
Proje ile Burdur ve Batı
Akdeniz Havzaları’nda
“Yer Altı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya
Karşı Korunması Hakkında
Yönetmelik”in
uygulama adımları olan;

• Yer altı suyu kütlelerinin belirlenmesi,
• Yer altı suyu kütlelerinin başlangıç ve ileri
karakterizasyonlarının tespiti,
• Baskı-etki analizinin
yapılması
• Risk durumunun değerlendirilmesi,
• İzleme programı dâhilinde dört dönem
boyunca
150-200
noktada miktar ve kalite izleme çalışmalarının yapılması,
• Kirletici parametrelerin doğal arka plan
seviyelerinin,
ölçüt
değerlerin ve akabinde eşik değerlerin belirlenmesi,
• Yer altı suyu kütlelerinin kalite ve miktarlarının değerlendirilmesi ve
• Havzadaki iyi kalite ve
miktarın
korunması ve iyileştirilmesine
yönelik bir tedbirler
programı hazırlanması hedeflenmektedir.
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Taşkın koruma tesisleri ve dere ıslahları, taşkınların sebep
olduğu ekonomik kaybın önlenmesinin yanında taşkından
korunan alanların yeni üretim faaliyetlerine açılmasını temin
ederek ekonomiye iki yönlü fayda sağlıyor.
DSİ tarafından son yıllarda taşkın koruma projeleriyle eş
zamanlı olarak yürütülen rekreatif çalışmalar da eklenince,
taşkın riski altındaki sahalar cazibe merkezlerine dönüşüyor.
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Taşkın koruma ve kontrol tesisleri taşkın sahalarının ekonomik faaliyetlere açılmasını sağlıyor.

Taşkınlar can kayıplarının yanında büyük
ekonomik kayıplara da
sebep oluyor. Son 20
yılda meydana gelen
taşkınların
ülkemize
maliyeti 2,5 milyar dolara ulaştı. Taşkın esnasında kontrolsüz ve
yüksek debili suyun yarattığı direk hasardan
kaynaklanan ekonomik
kayıp bir yana taşkınların yıllarca devam eden
olumsuz ekonomik etkileri de bulunuyor.
DSİ Genel Müdürlüğü,
işletmeye aldığı taşkın
kontrol tesisleri ile hem
taşkınların
doğrudan
yarattığı hasarın önüne

geçerek ekonomik bir
kaybın meydana gelmesine engel oluyor hem
de takip eden yıllarda
meydana gelmesi olası
etkileri bertaraf ediyor.

SON 20 YILDA
MEYDANA GELEN
TAŞKINLARIN
ÜLKEMIZE
MALIYETI 2,5
MILYAR DOLARA
ULAŞTI.

DSİ tarafından taşkın
zararlarının önlenmesine yönelik yapılan
çalışmalar, taşkın riski
sebebiyle üretim faaliyetlerine açılamayan
sahaların
ekonomiye
kazandırılmasını
da
sağlayarak Taşkın Koruma Yapılarının ikinci
faydası olarak karşımıza çıkıyor.

can ve mal emniyetini
temin etmek maksadıyla gerçekleştirdiği nehir
ıslahı çalışmalarıyla eş
zamanlı olarak yürüttüğü çevre düzenlemesi
faaliyetleri ile yeni bir
proje konseptini uygulamaya başladı. Buna
göre ıslah edilecek nehirler üzerinde vatandaşların sosyal, kültürel
ve sportif ihtiyaçlarına
cevap verecek tesislerin
yer aldığı, suyun ve yeşilin bütünleştiği projeler, belediyelerle ortak
yürütülen çalışmalar ile
hayata geçiriliyor.

Diğer taraftan DSİ, son
yıllarda vatandaşların

İlk başlarda nehir ve
dere boylarının yeşil-
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Taşkınların doğrudan ve dolaylı zararları kısa, orta ve uzun vadede etkili oluyor.

lendirilmesi ve mesire
alanlarının tesis edilmesini

içeren

çalış-

malar; yeni geliştirilen
projelerde müzelerden
luna parklara, tiyatrolardan, otellere birçok
tesisin yer aldığı sosyo-kültürel komplekslere dönüştü.
Tüm bu faaliyetler neticesinde, taşkın koruma-kontrol ve ıslah çalışmalarından önce afet
riski sebebiyle atıl olan
sahalar;

güvenli,

ve-

rimli, yeşil ve mavinin
buluştuğu

sosyo-eko-

nomik cazibe alanlarına
dönüşüyor.

Taşkınların
Ekonomiye Etkileri
Bütün afetlerin ekonomiye doğrudan ve
dolaylı etkileri ile bunların sonucu olarak ortaya çıkan ikincil etkileri bulunuyor. Taşkın
esnasında suyun şiddetiyle yıkılan yapılar,
hasar gören ve işlevini
kaybeden alt yapı tesisleri, üretim kabiliyetini
yitiren imalathaneler,
iletişim sistemlerindeki hasarlar taşkınların
doğrudan etkileri sonucunda meydana geliyor.
Bunun yanında ortaya
çıkan üretim kayıpları;
tarımsal arazilerin sular altında kalmasıyla
hasatta meydana gelen
azalma,
hayvanların
telef olması ve sular altında kalan işyerlerinin
kapanması da taşkınların doğrudan etkilerinin sonucu... Tüm
bu hasarların ortaya
çıkardığı maddi kayıba
acil durum ve yapılanma masrafları da eklendiğinde taşkınların
doğrudan
etkilerinin
ekonomi üzerinde ciddi

bir baskı oluşturduğu
görülüyor.

AFETLERIN
DOĞRUDAN
ETKILERININ
NETICESI OLARAK
DOLAYLI ETKILERI
DE BULUNUYOR.
BU ETKILER,
AFETIN YAŞANDIĞI
BÖLGEYE VE
AFETIN ŞIDDETINE
BAĞLI OLARAK
DEĞIŞIYOR VE
UZUN YILLAR
SÜREBILIYOR.
TAŞKINDAN
ETKILENEN ÜRETIM
YERLERININ
KAPANMASIYLA
ÜRETIMDE ORTAYA
ÇIKAN AZALMA,
SATIŞLARIN VE
ÜCRETLERIN
AZALMASI, IŞ GÜCÜ
KAYBI GIBI ETKILER
DOLAYLI ETKILERI
OLUŞTURUYOR.

Afetlerin doğrudan etkilerinin neticesi olarak
ortaya çıkan dolaylı etkileri de bulunuyor. Bu
etkiler, afetin yaşandığı bölgeye ve afetin
şiddetine bağlı olarak
değişiyor ve uzun yıllar
sürebiliyor. Taşkından
etkilenen üretim yerlerinin
kapanmasıyla
üretimde ortaya çıkan
azalma, satışların ve
ücretlerin azalması, iş
gücü kaybı gibi etkiler
dolaylı etkileri oluşturuyor.
Doğrudan ve dolaylı etkilerin neticesi olarak
ortaya çıkan ikincil etkiler ise ülke ekonomisini genel düzeyde etkileyecek sonuçlara sebep
oluyor. Afetin şiddetine
bağlı olarak üretim, istihdam, gelir düzeyi ve
talep ülke genelinde
azalıyor.
Afetin yaşandığı bölgede vergi gelirlerinin
azalması buna mukabil
oluşan hasarın gideril-
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mesine yönelik kamu
harcamalarının artması
devlet bütçesi üzerinde
ciddi bir baskı oluşturuyor.
İthalat ihracat dengesi,
afetin yıkıcı etkisi sebebiyle üretim olanaklarının kısıtlanmasıyla
ihracat aleyhine değişiyor. Yine finansal piyasalarda afet ortamının getirdiği belirsizlik,
menkul
kıymetlerin

değerinde azalmalara
sebep oluyor.
Tüm bu etkiler, kısa dönemde ekonomik büyüme, enflasyon ve istihdam üzerinde negatif
etkilere sebep olurken
afetin büyüklüğü ve
şiddeti nispetinde uzun
dönemde de etkilerini
sürdürebiliyor.
Diğer taraftan olası salgın hastalıklar,
toplumsal ve bireysel

psikolojik
travmalar
da ekonomi üzerindeki
baskıyı arttırıyor.
Taşkın Koruma
Faaliyetlerinden
Doğan Fırsatlar
Taşkınlar neticesinde
ortaya çıkması muhtemel olan bütün bu
etkiler, taşkın koruma-kontrol ve ıslah
çalışmaları neticesinde
engellenebiliyor.
DSİ
Genel Müdürlüğü son

DSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
HIZMETE ALDIĞI
68 ADEDI BARAJ
OLMAK ÜZERE
TOPLAM 7 BIN
388 ADET TAŞKIN
KORUMA TESISI
ILE 1 MILYON
800 BIN HEKTAR
SAHAYI TAŞKIN
ZARARLARINDAN
KORUYOR.
Ziyaret Çayı Islahı, Adıyaman

Kapak

15 yılda hizmete aldığı
4 bin 696 adet taşkın
koruma tesisi ile yaklaşık 4 milyon 500 bin
dekar araziyi taşkın
zararlarından korudu.
Bu tesisler doğrudan
taşkınları önleyerek ortaya çıkması muhtemel
zararları bertaraf ettikleri gibi yeni ekonomik
faaliyetlere de zemin
hazırlıyor.
Taşkın koruma tesisleri taşkınları önlemenin
yanında planlama sürecinde öngörülen çeşitli
amaçlar için örneğin
tarım alanlarının drenaj
ihtiyacının karşılanması, nehir ulaşımı, kentsel ve çevresel rehabilitasyon ve rekreasyon
Aydınğolu Tersip Bendi

ihtiyaçlarının karşılanmasını da sağlıyor.
Taşkın
kontrolünden
taviz vermeden paydaşların
ihtiyaçlarını
dikkate alan ıslah çalışmalarıyla
tarımsal
faaliyetlerin yapılabilirliği gündeme geliyor.
Taşkın ve su baskını
riski altında bulunan
sahaların güvenliğinin
temin edilmesiyle bu
sahalar tarımsal üretime açılıyor. Böylelikle
tarım ve tarıma dayalı
endüstriyel faaliyetlere
bağlı bir üretim alanı
oluşuyor. Muş Ovası,
Karasu Yatak Islahı bu
konuda iyi örneklerden
birini teşkil ediyor. Karasuyun ıslahı ile Muş
Ovasında hem taşkın

kontrolü sağlandı hem
de ovadaki drenaj problemi çözülerek ovadaki
tarımsal faaliyetler arttı. Benzer şekilde ülkemizin doğal kaynakları
ve özellikle madenlerin
işletilebilmesine olanak
sağlayan yatak düzenlemeleri de yapılıyor.
Taşkın koruma faaliyetleri ve akarsuların
düzenlenmesi, geçtikleri güzergâh boyunca
yürütülen
ekonomik
değeri olan diğer faaliyetler için de fırsatlar
yaratıyor. Kentsel bir
doku içerisinde rekreatif düzenlemelerle
bütünleşen bir akarsu
ıslahı çalışması, ulaşım
ve turizme dayalı olanakları geliştiriyor.

SON YILLARDA
TAŞKIN KORUMA
FAALIYETLERININ
ÇEVRE
DÜZENLEMESI
ÇALIŞMALARIYLA
BIRLIKTE
YÜRÜTÜLMESI
NETICESINDE
AKARSU
BOYUNDA, “YEŞIL
KUŞAK” OLARAK
ADLANDIRILABILECEK
VE ÇEŞITLI
EKONOMIK
FAALIYETLERE
ZEMIN HAZIRLAYAN
SAHALAR
OLUŞTURULUYOR.
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Ziyaret Çayı Islahı ile Adıyaman, doğayla bütünleşmiş sosyal ve kültürel bir merkez kazanmış oldu.
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Özellikle son yıllarda
taşkın koruma faaliyetlerinin çevre düzenlemesi
çalışmalarıyla
birlikte
yürütülmesi
neticesinde akarsu boylarında, “yeşil kuşak”
olarak adlandırılabilecek ve çeşitli ekonomik
faaliyetlere zemin hazırlayan sahalar oluşturuluyor.
Taşkın Sahalar Cazibe
Merkezine Dönüşüyor
Ülkemizde Trabzon Solaklı,
Afyonkarahisar
Akarçay, Artvin Çoruh,
İzmir Fetrek, Adıyaman Ziyaret ve Tokat
Yeşilırmak’da örnekleri bulunan ve hızla
ülke geneline yayılan
çalışmalar neticesinde,
kentlerde olası taşkın
sahalarının cazibe merkezlerine
dönüşmesi
sağlanıyor.
Nehir, dere ve vadi kenarlarında uygulanan
“yeşil kuşak” çalışma-

ları tipik çevre düzenlemesi çalışmalarının
ötesine geçerek; spor
alanları, bisiklet yolları, rafting parkurları,
amfi tiyatrolar ve hatta
müzelerin bulunduğu
sosyal ve kültürel merkezlere dönüşüyor.
Taşkın, çevre, sağlık,
tarih, habitat, rekreasyon, canlıların suya
erişimi, ulaşım, estetik
gibi hususlar göz önüne
alınarak bir çok faydayı
içinde barındıran örnek
taşkın koruma ve yeşil
kuşak projeleri, bulunduğu bölgede ekonomik
canlılığa vesile oluyor.

- Vatandaşların kentine bağlılığının ve
sahipliğinin arttırılması, emekli insanların şehirde kalma
isteğini arttırması,
- Nehir güzergahı boyunca
aktivitelerin çeşitlendirilmesi
(Rafting, balıkçılık,
bisiklet yolları, yürüyüş yolları, piknik
vb…)
- Ekosistemin geliştirilmesi,
- Hava ve su kalitesinin
geliştirilmesi, sucul
ve karasal canlı yaşamın gelişmesi

Taşkın Koruma
ve Yeşil Kuşak
Projelerinin Faydaları
- Taşkın riskinin ve
taşkının olumsuz etkilerinin asgari düzeye
indirilmesi,

- Projelere yakın bulunan varlıkların (bina
ve arsa gib) değerlerinin artması, ekonomik canlılık getirmesi, yeni dönüşüm
olacak alanlar için
örnek olması

- Sağlıklı ve yaşanabilir bir kentsel doku
oluşturulması,

- Ticari, konut yapımı,
rekreasyon ve eğlence
imkanları sunması,

- Ulaşım imkanlarını
arttırması,
- Kirliliğin önüne geçilerek yüzülebilir insanla etkileşimli, bir
nehir sistemi oluşması,
- Şehirdeki insanların
fiziksel ve psikolojik
sağlığını geliştirmesi,
- Şehrin
kalabalıklığı görüntüsü yerine
ekolojik
görünüme
kavuşturması,
Örnek Projeler:
Ziyaret Çayı Islahı
Adıyaman’da DSİ ile İl
Özel İdaresi işbirliğinde
gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, İl
Özel İdaresi tarafından
hayata geçirilecek rekreasyon alanı, DSİ tarafından tesis edilecek
taşkın koruma yapıları
ile taşkın zararlarından
korunacak. Çalışmalar
çerçevesinde DSİ tarafından 5 adet tersip
bendi ve kontur sekisi
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maları kapsamında 10
bin 239 adet fidan dikildi.
Çoruh Park Projesi teras şeklindeki 5 kat halinde tasarlandı. Bu 5
katta yer alan tesislerin
bir kısmı şöyle; ışıklı
ve sesli gösteri havuzu, amfi tiyatro, çocuk
parkları, spor alanları, otopark alanı, balık
tutma konsolları, asma
köprü, kafe ve restoranlar…
Artvin Çoruhpark

tamamlandı.
Ziyaret
Çayı ile Kurudere’nin
birleştiği kesimde 17
500 m2 taban alanına
sahip bir göl oluşturuldu. İl Özel İdaresi tarafından ise göl etrafına
ve akarsu boyuna spor
tesisleri, piknik alanları
ve seyir teraslarını da
içeren sosyal ve kültürel tesisleri inşa etti.
Proje alanında çalışmalara devam ediliyor.
Bu kapsamda 200 dönümlük alana şehitlik
ormanı, uçurtma çayırı, mescid, kır kahvesi,
hobi bahçesi, otopark
alanları ile 30 dönümlük boş alana 2200 kapasiteli hayvan barınağı, ağıllar ve dolaşma
çayırı yapılması planlanıyor.
Çoruh Park
Çoruh Park Projesiyle Artvin il merkezinin
uzun zamandır hayalini
kurduğu ve kentin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek bir
çalışmaya imza atıldı.

Proje,

Deriner

Barajı

rekreasyonel çalışmaları kapsamında Çoruh
vadisi ve nehri kıyı düzenleme projesi olarak
yeni

yapılan

yolların

erozyona karşı korunması ve rekreasyon düzenlemeleri maksadıy-

ÇORUH PARK
PROJE ALANININ
AĞAÇLANDIRILMASI
ÇALIŞMALARI
KAPSAMINDA
10 BIN 239 ADET
FIDAN DIKILDI.

la 57 bin metrekarelik
alanda hayata geçirildi.
Söz konusu alanda çok
sayıda sosyal, kültürel ve sportif tesis yer
alıyor.

Proje

alanının

ağaçlandırılması çalış-

Kokarçaydı Akarçay
Oldu
Afyonkarahisar il merkezinde kötü görünümü
ve yaydığı rahatsız edici
kokular sebebiyle “Kokarçay” olarak anılan
Akarçay, DSİ tarafından
hayata geçirilen ıslah
çalışmalarıyla yepyeni
bir görünüme kavuştu. Islah çalışmalarının
yanı sıra rekreasyon
düzenlemesi ile de şehrin sosyal ve kültürel
faaliyetlerinin
yapılmasına imkan verecek
bir mekan ortaya çıktı.

Afyonkarahisar Akarçay Islahı ile “Kokarçay” olarak anılan Akarçay yepyeni bir görünüme
kavuştu.
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Tokat Yeşilırmak

Solaklı Vadisi
Trabzon’un eşsiz doğası,

DSİ

tarafından

hayata geçirilen ve doğayla uyumlu konseptiyle adeta göz alıcı bir
tabloya dönüşen solaklı
vadisi rekreasyon projesiyle bir cazibe alanına dönüştü. Söz konusu

Trabzon Solaklı

proje kapsamında vadi
üzerinde 3 adet gölet,
çok sayıda kamelya
büfe ve bölgenin bitki
örtüsü ile uyumlu geleneksel köprüler yer
alıyor.

lında tamamlanmasıyla

Yeşilırmak Islahı
Tokat Merkez Yeşilırmak Islahı’nın 2013 yı-

hem de Tokat İl Mer-

birlikte Tokat İl Merkezi, Yeşilırmak Nehri
taşkınlarından korundu. Yapılan bu ıslah
çalışmaları, hem çevre
sağlığına katkı sundu
kezinin
değiştirdi.

görüntüsünü

Fetrek Çayı Islahı
ve Sultanlar Vadisi
Projesi
İzmir’in
Cumhuriyet
tarihindeki en kapsamlı
çevre yatırımı olan 22
kilometrelik
“Fetrek
Çayı Islahı ve Sultanlar
Vadisi Projesi” ile kirli bir dere modern bir
sosyal alana dönüşüyor.

DSİ TARAFINDAN
HAYATA
GEÇIRILEN VE
DOĞAYLA UYUMLU
KONSEPTIYLE
ADETA GÖZ ALICI
BIR TABLOYA
DÖNÜŞEN
SOLAKLI VADISI
REKREASYON
PROJESIYLE BIR
CAZIBE ALANINA
DÖNÜŞTÜ.
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İZMIR’IN
CUMHURIYET
TARIHINDEKI EN
KAPSAMLI ÇEVRE
YATIRIMI OLAN
22 KILOMETRELIK
“FETREK ÇAYI
ISLAHI VE
SULTANLAR VADISI
PROJESI” ILE KIRLI
BIR DERE MODERN
BIR ALANA
DÖNÜŞÜYOR.

İzmir Fetrek

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nün kendi makine parkıyla yürüttüğü
projenin ilk aşaması
tamamlandı.
2015 baharında start
verilen proje kapsamında 22 kilometrelik dere yatağının 18
kilometresinde
yatak
temizliği ve şev düzenlemesi bitirildi. Proje
kapsamında
rekreatif amaçlı yapay ada
oluşturuldu. Çalışmalar
kapsamında 3 milyon
584 bin metreküp kazı,
4 milyon 360 bin 685
m3/ km taşıma ve 46
bin 500 metreküp taş
tahkimatı yapıldı.
Yeşil alanlar; yürüyüş ve
bisiklet yolları, cafeler,
anfi tiyatrolar ile İzmirli’nin yeni cazibe merkezi olacak “Fetrek Çayı
ve Sultanlar Vadisi Projesi’nin ikinci aşama çalışmaları devam ediyor.
Yaklaşık 2 yıl süren çalışmalar sonucu 275 bin
metrekare alan kazanıldı

ve rekreasyon çalışmaları için Torbalı Belediyesine teslim edildi.
Balıkesir Karesi
Balıkesir Karesi Çayderesi Taşkın Kontrol İnşaatı işinde 27.07.2014
tarihinde yer teslimi
yapılarak işe başlanmış
ve 08.12.2016 tarihinde
projemiz
tamamlanmıştır. Projenin amacı her ne kadar Ba-

lıkesir

merkezinden

yaklaşık 1100 metrelik

geçen Çayderesinin taş-

kısmı Avlu rekreasyon

kın kontrolünü sağla-

alanı ile birlikte plan-

mak olarak görünse de

landı

diğer bir yandan Balıke-

proje gerek desenli ola-

sir Büyükşehir Beledi-

rak yapılan duvarlı ka-

yesiyle koordineli çalış-

nalımız, gerekse yapılan

ma sayesinde Balıkesir

estetik köprülerimiz ile

halkının nefes alacağı

ziyaretçiler

yeni bir sosyal donatı

büyük

alanı oluşturuldu. Top-

makta olup, Balıkesir-

lam 2792 metre uzun-

lilerin en gözde sosyal

luğunda yapılan ıslahın

donatı alanı olmuştur.

Çay Deresi Islahı, Karesi-Balıkesir

ve

tamamlanan

tarafından

beğeni

topla-
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SUDAKİ
TEHLİKELİ DEV
Deniz canlısı deyip geçmeyin bazıları çok tehlikeli hatta
ölümcül bile olabiliyor. Dünya üzerindeki en tehlikeli deniz
hayvanlarından bir tanesi olan deniz timsahını sizler için
araştırdık, yazdık...
Sy: 36

9 Bin Yıllık Mücadele
Sy: 26

Ülkemizin İlk ve Tek A Sınıfı
Diplomalı Millî Parkında
Üreme Zamanı
Sy: 30

Yaban Hayvanları İçin
Ekolojik Köprü Projelerine
Devam Ediliyor
Sy: 32
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9 BIN YILLIK
MÜCADELE
Türkiye’nin tahıl ambarı konumunda olan ve 2,6 milyon
hektar tarım arazisi bulunan Konya’da, DSİ Genel Müdürlüğü
inşa ettiği barajlar, göletler, iletim kanalları ve taşkın koruma
tesisleri ile geçmişten günümüze süren su kaynaklarını
değerlendirme mücadelesinde aktif görev alıyor.
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N

eolitik
devrim
olarak
da
adlandırı-

lan tarım devriminin,
dünya

üzerindeki

ilk

örneği değilse de, bugüne kadar kazı yapılan en büyük ve en
yoğun

nüfusa

sahip

neolitik yerleşimlerden
biri

kabul

edilmekte

Çatalhöyük.

Tarımsal

üretimin, yerleşik top-

lumun,

evcilleştirilen

hayvanların ve bunların
sonucunda

gerçekle-

şen sosyal ve ekonomik
dönüşümlere ait izlerin
takibini yapmak, 9000
yıl öncesinden başlayıp
(M.Ö. 7400) günlük yaşamda meydana gelen
büyük değişime kesintisiz olarak burada tanıklık etmek mümkün.

1958 yılında İngiliz arkeolog James Mellaart
tarafından
keşfedilen
ve 1961 yılında kazı
çalışmalarına
başlanan Çatalhöyük, Doğu
Höyüğü ve Batı Höyüğü olarak iki höyükten
oluşur. Doğu Höyüğü M.Ö. 7400-6200,
Batı Höyüğü ise M.Ö.
6200-5200
yıllarına
ait kültürel ve sanatsal

özellikleri

bünyesinde

barındırır. Sokak kavramının olmadığı, birbirine bitişik evlerden oluşan Çatalhöyük Neolitik
Kenti’nde,

duvar

re-

simleri, kabartmalar ve
heykellerle süslü evlerin
zeminine ölüler gömülürken, evlere giriş çıkışlar bacadan sağlanır
ve günlük işler toprak
damlarda görülür.
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diği düşünülmektedir.
Bunlardan en önemlisi
“aslanlı oturan tanrıça” heykelidir. M.Ö.
6000’li yıllara ait olan
heykel “bereket tanrıçası” olarak da bilinir.
Bu

heykel

Ankara’da

Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’nde

sergileni-

yor.
Çatalhöyük’te

yerleşik

hayata geçerek tarımsal

üretime

başlayan

insanlar arpa, buğday
ve bakliyat dâhil olmak
üzere birçok farklı ürün
yetiştirmişlerdir.
Sekiz bini aşkın o dönem için muazzam bir
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nüfusa sahip olan Çatalhöyük’te
kazılarda,

yapılan
çok

sayıda

“ana tanrıça” heykelciği bulunmuştur. Boyları

Bu

süreçte Çarşamba Çayı’nı kendilerine sunulmuş bir nimet olarak
bulmuşlarsa da zaman
zaman taşkınlarla mücadele etmek zorunda
kalmışlardır.

5 ila 16 santimetre ara-

Avcı-toplayıcı

sında değişen heykel-

tarzından koparak yer-

lerin bereketi, ölümü

leşik hayata geçen Ça-

ve kötülüğü simgele-

talhöyük Neolitik Ken-

yaşam

ti’nde arkeolojik kazı

Devlet Su İşleri Genel

şar-Hadimi Barajı, Af-

çalışmalarıyla sosyo-e-

Müdürlüğünce

şar-Bağbaşı

konomik

değişimler

Kon-

Hadimi

ya-Çumra 3. Merhale

Tüneli gibi milyarlarca

Projesi

kapsamında,

liralık tesisler de ta-

yandan da bu bereketli

Çarşamba Çayı, Göksu

mamlandığında yakla-

topraklar üzerinde ta-

Nehri ve Beyşehir Gö-

şık 9000 yıldır Ova’ya

rımsal faaliyetler büyü-

lü’nün sularından azami

hayat götüren Çarşam-

yerek devam etmekte-

fayda sağlayacak, Apa

ba Çayı misyonuna de-

ortaya çıkartılırken, bir

vam edecek, Devlet Su

dir. M.Ö. 7000-5000’li

Barajı, Bağbaşı Barajı,

yıllarda sınırlı bir alan-

Mavi Tüneli, Hotamış

da yapılan ve Çarşamba

ve Suğla Depolamaları,

Çayı ile mücadele içeri-

BSA Kanalı, Apa-Hota-

sinde sürdürülen tarım,

mış İletim Kanalı tesis-

günümüzde çok daha

leri tamamlanmıştır.

larla

Çalışmaları

sağlamanın

geniş bir alanda ve daha
modern tekniklerle yapılmaktadır.
Türkiye’nin tahıl ambarı konumunda olan
ve 2,6 milyon hektar
tarım arazisi bulunan
Konya’da,

DSİ

Genel

Müdürlüğü

4.

Bölge

Müdürlüğü; inşa ettiği
barajlar, göletler, iletim kanalları ve taşkın koruma tesisleri ile
geçmişten

günümüze

süren bu mücadelede
aktif görev almaktadır.

devam

eden Bozkır Barajı, Af-

İşleri Genel Müdürlüğü
ise hem Çatalhöyük mirasına sahip çıkmanın
hem de yaptığı yatırımbölge

insanının

hayat kalitesine katkı
mutlulu-

ğunu yaşayacak.
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TÜRKIYE’NIN
TAHIL AMBARI
KONUMUNDA OLAN
VE 2,6 MILYON
HEKTAR
TARIM ARAZISI
BULUNAN
KONYA’DA, DSİ
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ 4.
BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ; INŞA
ETTIĞI
BARAJLAR,
GÖLETLER, ILETIM
KANALLARI VE
TAŞKIN
KORUMA TESISLERI
ILE
GEÇMIŞTEN
GÜNÜMÜZE
SÜREN BU
MÜCADELEDE
AKTIF GÖREV
ALMAKTADIR.
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ÜLKEMIZIN İLK VE
TEK A SINIFI DIPLOMALI
MILLI PARKINDA
ÜREME ZAMANI
Balıkesir’in Bandırma ve Manyas ilçeleri sınırları içerisinde
24.047 hektar alan üzerinde yer alan Kuş Cenneti Milli
Parkı, Avrupa Konseyince 1976 yılında A Sınıfı Diploma ile
ödüllendirilmişti. Ülkemizin ilk ve tek A Sınıfı Diplomalı alanı
Kuşcenneti Milli Parkı’nda üreme dönemi başladı.

Yaşam Tarzı

ve yavru büyütme dönemleri olarak devam
ediyor.

hektar alan üzerinde
yer alan Kuş Cenneti
Milli Parkı Avrupa Konseyince 1976 yılında A
Sınıfı Diploma ile ödüllendirilmişti. Ülkemizin
ilk ve tek A Sınıfı Diplomalı alanı Kuşcenneti
Milli Parkı’nda üreme
dönemi başladı.

D

oğa Koruma ve Milli Parklar
(DKMP)
Genel Müdürlüğü’nün koruması
altında bulunan ve ülkemizin ilk ve tek “A”
sınıfı diplomalı milli
parkı olan Kuş Cenneti Milli Parkı’nda
üreme zamanı başladı. 70’e yakın kuş türü
ise üreme zamanında Kuş Cenneti Milli
Parkı’nı tercih ediyor.
Balıkesir’in Bandırma
ve Manyas ilçeleri sınırları içerisinde 24.047

Tepeli Pelikanların
Ürediği En Önemli
Alan
Ana kaynak değerini su
kuşlarının oluşturduğu
Kuşcenneti Milli Parkı,
Asya-Avrupa-Afrika
kıtaları arasında ana
göç yolu üzerinde bulunuyor. Üç kıtanın su
kuşları açısından hayati öneme haiz olan Kuş
Gölü özellikle tepeli
pelikanların ürediği en
önemli alan olma özelliği taşıyor.

70’e Yakın Kuş Türü
Üreme Döneminde
Milli Parka Geliyor
Tepeli pelikanlarla beraber kaşıkçı, gri balıkçıl, erguvani balıkçıl,
çeltikçi, küçük karabatak, küçük akbalıkçıl, alaca balıkçıl, sığır
balıkçılı, gece balıkçılı, üveyik, ishak kuşu,
alaca ağaçkakan, çulha
kuşu, bülbül gibi 70’e
yakın kuş türü milli
parkı ilkbaharda üreme
alanı olarak tercih ediyor.
Yıl içerisinde toplam
266 kuş türünün beslenme ve barınma için
kullandığı milli parkta üreme dönemi hava
şartlarına göre Şubat
ayı başında başlıyor
ve Temmuz ayı sonuna kadar yumurtlama

A Sınıfı Diploma
Nedir?
Diploma uygulaması ilk
kez 1965 yılında Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kabul
edilen bir uygulamadır.
Uygulamanın maksadı,
bilimsel, kültürel, estetik ve/veya rekreasyonel özelliği sebebiyle,
özellikle Avrupa açısından korunması gerekli
uluslararası değere sahip alanlar veya sitlerin
bir “Avrupa Diploması”
ile ödüllendirilerek korunmalarını sağlamak
ve uluslararası tabiatı
koruma çalışmalarını
teşvik etmektir.
A Sınıfı Diploma ile
alanın mutlak koruma
altında olduğu, bütün
insan etkinliklerinden
arındırıldığı ve ancak
bilimsel maksatlı araştırmalara özel izin verilerek girilebilen alanlar
olduğu tescil edilmiş
olmaktadır. A sınıfı diplomaya ilaveten 1998
yılında Kuş gölünün tamamı Ramsar alanı olarak ilan edilmiştir.
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YABAN HAYVANLARI
İÇIN EKOLOJIK KÖPRÜ
PROJELERINE DEVAM
EDILIYOR
KARAYAP kapsamında yapılacak çalışmalarla yaban hayatı
bağlantılı kazaların sık gerçekleştiği noktalar belirleniyor.
Tespit edilen hassas alanlarda ekolojik bariyerler yapılarak
‘ekolojik köprü ve viyadükler’ oluşturuluyor.
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O

rman
ve
Su
İşleri
Bakanlığı,
Karayolları
ve Dışında
Yaban Hayvanı Ölümleri Projesi (KARAYAP)
kapsamında karayollarına yaban hayvanları
için ekolojik köprüler
kurmaya devam ediyor.

Proje ile yaban hayatı
kaynaklı trafik kazalarının sebep olduğu
can ve mal kayıplarının önüne geçiliyor.
Karayolları ve Dışında
Yaban Hayvanı Ölümleri Projesi (KARAYAP)
kapsamında yapılacak
çalışmalarla yaban ha-

yatı bağlantılı kazaların
sık gerçekleştiği noktalar belirleniyor. Tespit
edilen hassas alanlarda ekolojik bariyerler
(üst-alt geçit) yapılarak ‘ekolojik köprü ve
viyadükler’ oluşturuluyor. Ayrıca Karayolları
Genel Müdürlüğü de

bilgilendirilerek, inşa
edilecek yeni kara ve
demiryolları ağlarında
bu veriler ışığında ekolojik köprülerin yapılması sağlanıyor.
Soma’ya Ekolojik
Köprü İnşa Ediliyor
Daha önce Mersin Tarsus- Ankara Otoyolu’n-

Yaşam Tarzı

da ve İstanbul’da Kuzey
Çevre Otoyolu’nda uygulanan ekolojik köprü projesine şimdi bir
yenisi daha ekleniyor.
İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Soma İlçesinden geçen bölümünde yapımına başlanan
ekolojik köprünün inşa
çalışmaları hızla devam
ediyor. Bu yıl içinde tamamlanması planlanan
köprü ile otoyol yapımı sırasında yaşanacak
habitat bölünmesinin
önüne geçilecek ve yörede bulunan karaca,
domuz, çakal, tavşan,
tilki gibi daha birçok
yaban hayvanının otoyolu karşıdan karşıya
rahatlıkla geçebilmeleri
sağlanacak.
Birçok Olumsuzluğun
Önüne Geçiliyor
Ülkemizde
yaşanan
ekonomik ve endüstriyel gelişmenin bir
sonucu olarak ortaya

ÖZELLIKLE ULAŞIM
HATLARINDAN
OTOYOL VE
BÖLÜNMÜŞ
YOLLAR YABAN
HAYATI YAŞAM
ALANLARININ,
ORMANLARIN
BÖLÜNMESINE
SEBEP OLUYOR.

çıkan ihtiyaçları karşı-

küçük

lamak için karayolu ve

van popülasyonlarının

demiryolu ağı da hızla

oluşmasına,

genişliyor. Ancak yaşa-

tükenmeye karşı daha

nan bu gelişmeler ya-

hassaslaşmasına neden

ban hayatını olumsuz

oluyor.

etkileyebiliyor. Özellik-

da yaban hayvanlarının

le ulaşım hatlarından

yaşam alanlarından ge-

otoyol

ve

çen yollar trafik kaza-

yollar

yaban

bölünmüş

bitki

ve

hay-

türlerin

Bunun yanın-

hayatı

larını arttırıyor, can ve

yaşam alanlarının, or-

mal kayıplarına sebep

manların bölünmesine

oluyor. İnşa edilen eko-

sebep

Ortaya

lojik köprüler sayesin-

çıkan bölünmeler birbi-

de bu olumsuzlukların

rinden bağımsız

önüne geçiliyor.

oluyor.

daha
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ÜLKEMIZDE YAŞAYAN
EN BÜYÜK SÜRÜNGEN
ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU
Cizre’nin Girikova Köyü’nde yapılan kazı çalışmaları sırasında
vatandaşlar tarafından ülkemizde yaşayan en büyük sürüngen
olan çöl varanı bulundu.
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D

oğa Kor u m a
ve
Milli
Parklar
(DKMP)
Genel Müdürlüğü Cizre’de köylüler tarafından bulunan ve ülkemizde yaşayan en
büyük sürüngen olan
çöl varanını tedavisinden sonra tabii yaşam
alanına bıraktı. Ayrıca
DKMP, sürüngenin göründüğü bölgede fo-

to-kapan ve video-kapan ile izleme yapmak
için çalışma başlattı.
Cizre’nin Girikova Köyü’nde yapılan kazı
çalışmaları
sırasında
vatandaşlar tarafından
ülkemizde yaşayan en
büyük sürüngen olan
çöl varanı bulunmuştu. Köylülerin DKMP
ekiplerine bilgi vermesi
üzerine bölgeye giden
ekipler, çöl varanını
yakalamış ve veteriner
kontrolünden geçirmek
maksadıyla
Şırnak’a
götürmüştü.
Veteriner
Kontrolünden Geçirildi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan
sürüngen sağlık kontrollerinin ardından yakalandığı bölgede tabii
yaşam alanına tekrar
bırakıldı. Bırakılan çöl
varanı kafesten çıkarıldığında çalışan yuva
olarak tabir edilen deliklerden birine girerek
gözden kayboldu.
Sürüngenin Bölgede
15’e Yakın Köyde Tabii
Yaşam Alanı Olduğu
Düşünülüyor
DKMP ekipleri sürüngenin yakalandığı bölgede inceleme de yaptı Yapılan incelemeye
göre 5-6 dekarlık bölgede varan yuvası olduğu düşünülen 20-25
adet delik tespit edildi.
Diğer yandan çöl varanının, Şırnak sınırları
içinde, Cizre, Silopi ve

Irak sınırına kadar 15’e
yakın köyde tabii yaşam
alanları bulunuyor.
Bölgede İzleme
Çalışmaları Yapılacak
Yaşanan bu olay üzerine
DKMP ekipleri, yaban
hayatına karşı duyarlı
bir şekilde hareket eden
Girikova Köyü sakinlerine ve çevre köylerde
Çöl Varanına yönelik
bilgilendirme çalışması
yapma kararı aldı. Ayrıca çöl varanının tabii hayat alanı olarak
düşünülen bölgelerde
yaban hayatını görüntülemek ve korumak
maksadıyla foto-kapan
ve video-kapan ile izleme çalışmaları da başlatılacak.
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ÇÖL VARANI’NIN,
ŞIRNAK SINIRLARI
IÇINDE, CIZRE,
SILOPI VE IRAK
SINIRINA KADAR
15’E YAKIN
KÖYDE TABII
YAŞAM ALANLARI
BULUNUYOR.
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SUDAKİ
TEHLİKELİ
DEV
Deniz canlısı deyip geçmeyin bazıları çok tehlikeli hatta
ölümcül bile olabiliyor. Dünya üzerindeki en tehlikeli deniz
hayvanlarından bir tanesi olan deniz timsahını sizler için
araştırdık, yazdık...
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HAZIRLAYAN

NAZLI KARATEPE
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Yaklaşık 6-7 metre civarındaki boyu ve geniş cüssesi ile korkunç bir görünüme sahip deniz timsahları tehlikeli
hayvanlar arasında yer alıyor.

K

ökeni yaklaşık 200
milyon yıl
öncesine
dayanan
timsahlar genel olarak
hem tatlı suda hem de
tuzlu suda yaşayabiliyor. Yaklaşık boyu 6-7
metreyi bulan deniz
timsahı görünümüyle
bile ürkütücü. Ortalama zekânın üstünde
olan timsahlar, inanılmaz kuvvetli çeneleri ve üstün gizlenme
yetenekleri sayesinde
gerçekten de tehlikeli canlılar. Bu nedenle
de her yıl birçok insan onlar yüzünden
hayatını
kaybediyor.
Deniz timsahları genelde tuzlu sularda varlıklarını sürdürmeye pek
aşina olmadıkları için

bazı anatomik farklılıklar geliştiriyorlar. Bu
farklılıklar arasında en
belirgin özellik tükürük
bezleri oluyor. Hayvanın dilinin üstünde bulunan bu bezler, deniz
suyunun içinde erimiş
olan tuzun organizmaya girmesine engel olu-

yor. Tek farklılıkları tükürük bezleri değil tabi
ki… Bu hayvanlar iri
görünümlerine karşın
bazı organlarının yapısı
kuşların organ yapısına
benziyor. Timsahların,
kuşlardaki gibi kalp sistemleri dört bölmeli ve
yine kuşlardaki gibi çok

gelişmiş işitme duyularına sahipler. Oysaki
diğer sürüngen türlerinin büyük çoğunluğunun sağır oldukları
biliniyor. Timsahların
görme yetisi de tartışmalı bir konu. Bu
hayvanların bir görme
yeteneğine sahip olup

Deniz timsahlarının zekâ düzeyleri ortalamanın üstünde bulunuyor.
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Timsahın gövdesi kalın pullarla kaplıdır. Sırtındaki pullar zırh gibidir.

olmadıkları konusunda araştırmacılar ikiye
ayrılıyor. Kimi araştırmacılar, görme duyuları, özellikle de renkleri
ayrıştırma yetilerinin
olduğunu iddia ederken
diğer araştırmacılar ise
bunun tam tersini savunuyor. Bu iddialar ise
henüz bilimsel olarak
kanıtlanmış değil. Suyun içindeyken deniz
timsahının gözleri bir
üçüncü göz kapağı ile
korunuyor. Vücutlarının üzeri, sert kemiksi
plakalarla örtülü olan
timsahların ön ayaklarında beşer, arka ayaklarında dörder parmak
bulunuyor.
Parmak
araları tamamen veya
kısmen perdeli olabiliyor. Timsahın gövdesi
ise kalın pullarla kaplı
ve sırtındaki pullar bir

nevi zırh görevi görüyor. Ayrıca geniş bir
burun yapısına sahip
olmaları ile de diğer
timsah türlerinden ayrılıyorlar.
Bağışıklık Sistemleri
Çok Kuvvetli
Avusturalyalı
bilim
adamları yaptıkları çalışmalar
sonucunda
timsah kanının AIDS
hastalığına çare olabileceğini
açıkladılar.
Araştırmaya
önderlik
eden Dr. Adam Britton ‘’Timsah bir silaha
benziyor. Bu silahı virüsün kafasına dayıyor
ve tetiği çekip öldürüyoruz’’ dedi. Timsahlar
üzerinde çalışmalarını
yürüten Britton kendisine yöneltilen ‘’Peki
timsah kanı, virüsü nasıl yeniyor?’’ sorusuna

DENIZ TIMSAHLARI
ORTALAMA
ZEKÂNIN
ÜSTÜNDE ÇOK
AKILLI CANLILAR.
KUVVETLI
ÇENELERI VE
ÜSTÜN GIZLENME
YETENEKLERI
SAYESINDE
SOYLARINI
DEVAM ETTIREN
GERÇEKTEN
TEHLIKELI
HAYVANLAR
ARASINDA YER
ALIYOR.

ise ‘’Timsahın bağışıklık sistemi çok güçlü.
Bu yüzden timsaha HIV
virüsü enjekte edildiği
zaman virüs bağışıklık
sistemini
geçemiyor.
Kısa süre içinde ölüyor
şeklinde cevap veriyor.
Bu da timsahların güçlü
bir bağışıklık sistemine
sahip olduğunu gösteriyor.
Vahşi Ama Açgözlü
Değil
Vahşi, ama açgözlü olmayan deniz timsahları, kendi yavrularına
karşı ise olağanüstü
şefkatli oluyorlar. Çiftleşmeden sonra dişi,
50’ye yakın yumurtasını humus ve bitkilerden
oluşan yuvanın içine
bırakıyor. Dişi deniz
timsahı iklim koşularına göre bu yuvanın

Yaşam Tarzı

Suyun içindeyken deniz timsahının gözleri bir üçüncü göz kapağı ile korunuyor.

üstünde 2-3 aya kadar
kuluçkaya yatıyor. Bu
dönemde

40

çok

sinir-

li olan dişi timsah, her
türlü sese karşı duyarlı
bir hale geliyor. Yavrular, yumurta kabuğunu
kırmaya hazır olunca,
yavrularının ilk seslerini duyan anne timsah titizlikle yumurta

kabuklarını kırıp parçalıyor ve yavrularının
yumurtalardan çıkmasına yardım ediyor. İnce
derili yavrular büyük
bir titizlikle tek tek annenin ağzında su kıyısına taşınıyor. Yavrular
ısınmak için annelerinin sırtına çıkıyor. Yavrular daha çok balık
yumurtaları, salyangoz

ve su böcekleriyle besleniyorlar.
Bakıma muhtaç yavrular, altı ile sekiz haftalık bir süre içinde anne
ve baba tarafından dış
tehlikelerden
büyük
bir dikkatle korunuyor.
Bu minik yavruların en
büyük düşmanları ise
yırtıcı kuşlar ve vahşi

Bu güçlü ve tehlikeli hayvanlar doğanın gereği bazen avcıyken av olabiliyorlar.

memeliler oluyor. En
küçük bir tehlike durumunda, anne timsah
sırtında
yavrularıyla
suyun
derinliklerine
dalıyor. Annelerin yavrularını tehlikeye karşı
uyarmak için kullandıkları bir yöntem de,
kaslarını titretmek. Bu
kas titreşimleri suyun
içinde ses dalgalarına
dönüşüyor ve çevredeki diğer annelerle yavruları tehlikeye
karşı uyarıyor. Yavrular kendilerine bakacak
duruma gelince anne
ve babalarından uzaklaşarak kendilerine av
sahaları ararlar ve bu
dönemde büyük timsahlardan uzak olmak
zorundadırlar. Kendilerine av sahası aramaya
çıkan yavru timsahlar
daha sonraki zamanlarda anne ve babası ile
karşılaştığında bazıları
ebeveynleri tarafından
tanınmayıp bir av olarak ta görebiliyor.
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Deniz timsahları gruplar halinde yaşıyorlar.

Akıllı Canlılar
Deniz timsahları, tüm
sürüngenler arasında,
ortalama zekâ düzeyinin üstüne çıkıyorlar. Bunun kanıtı olarak da, bilim adamları,
bu hayvanlar arasında
son derece gelişmiş
bir hiyerarşi anlayışını
gösteriyorlar. Gruplar
halinde yaşayan deniz
timsahları
ailesinde,
erkekler yaşam alanını
kontrol ediyor. Dişilerin
görevi ise, yavruların
beslenmesi ve yetiştirilmesi ile ilgili oluyor.
Bu minik grup içindeki
tüm üyeler, özel sesler
çıkararak
birbirleriyle anlaşıyorlar. Deniz
timsahlarının
dilinde, böğürme; bir sevgi
ve aşk gösterisi olurken homurdanma ise
“dikkatli ol” mesajını
veriyor. Eğer bir deniz

timsahı çok koyu bir
sessizliğe bürünmüşse, bu bir av peşinde
olduğu anlamına geliyor. Bu deniz devleri,
özellikle avlanma konusunda olağanüstü bir
sabır örneği gösteriyor. Bir deniz timsahı,
avının kendisine iyice
yaklaşması için, tam 2
gün boyunca hiç kımıldamadan durabiliyor.
Suyun içindeyken en
tercih ettiği avlar, iri
balıklar ve deniz yılanları oluyor. Yine içinde
bulunduğu ortama göre
avlanma
stratejileri
geliştiriyor. Denizdeyken açıktan açığa avlanan deniz timsahları,
nehirlerde süper bir
kamuflaj ustası kesiliyorlar. Suya yarı batmış olarak hareketsiz
duruyorlar ve sadece
gözlerini, kulaklarını ve

burun deliklerini su üstünde bırakıyorlar.
Tuzlu su timsahları
çok küçük yaşta hayata atılan en büyük kıyı
avcılarındandır.
Tüm
canlı sürüngenlerin en
büyükleri arasında yer
alan deniz timsahları
saldırganlığı ile de öne
çıkıyor. Tuzlu su timsahları, Nil timsahlarının yanında insanlar
için en tehlikeli timsah
türü. Bu timsahlar insanlara av gibi davranma konusunda güçlü
bir eğilim gösteriyor ve
kendi toprakları içine
giren insanlara saldırmak konusunda uzun
bir geçmişi bulunuyor.
Üzerlerine gidildikçe de
agresifleşen bu timsahlar alanlarına giren her
şeye saldırma potansiyeline sahipler.

TIMSAHLAR
ARASINDA SON
DERECE GELIŞMIŞ
BIR HIYERARŞI
BULUNUYOR.
GRUPLAR HALINDE
YAŞAYAN DENIZ
TIMSAHLARI
AILESINDE,
ERKEKLER
YAŞAM ALANINI
KONTROL EDIYOR.
DIŞILERIN GÖREVI
ISE, YAVRULARIN
BESLENMESI VE
YETIŞTIRILMESI
ILE ILGILI OLUYOR.
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Deniz timsahı gerçek bir etobur bir hayvandır.
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Bir Yıl Yemek
Yemeden Yaşayabiliyor
Deniz timsahı gerçek
bir etoburdur. Üstelik
öyle özel bir tercihi de
yok. Kendi cinsine yakın
omurgasızlardan
ördeklere, yılan balıklarından, bufalolara kadar her hayvanın
etiyle kendisine ziyafet

çekebiliyor. Avını bir
bütün olarak yuttuktan sonra, çok asitli
özsuyu sayesinde, onları kemiklerine kadar
sindirmeyi
başarıyor.
Enerji fazlasını ise, yağ
biçiminde kuyruğunda
ve sırt bölümünde depoluyor. Bu olağanüstü
yağ depolarını kullana-

Deniz timsahlarının üstün gizlenme yetenekleri bulunuyor.

rak, yeni doğan bir deniz timsahı yavrusu 4
ay, bir ton ağırlığındaki
yetişkin ise tam bir yıl
boyunca yemek yemeden hayatta kalabiliyor.
Timsahlar avına saldırmadan önce avının
yaklaşık 2 metrelik bir
alana girmesini bek-

AVINI BIR
BÜTÜN OLARAK
YUTTUKTAN
SONRA, ÇOK
ASITLI ÖZSUYU
SAYESINDE, ONLARI
KEMIKLERINE
KADAR SINDIRMEYI
BAŞARIYOR. ENERJI
FAZLASINI ISE,
YAĞ BIÇIMINDE
KUYRUĞUNDA VE
SIRT BÖLÜMÜNDE
DEPOLUYOR.

Deniz timsahları kendi yavrularına karşı inanılmaz şefkatli oluyorlar.

liyorlar. Avı, saldırabileceği kadar yakına
gelen timsah, ondan
beklenmeyen bir hızla
yaklaşık avını yakalıyor. Deniz timsahlarının etkili sıçrayışları
vardır. Bir hareketle
kendi
uzunluklarının
tamamı kadar sudan
dışarı yükselebilirler ve
bunu da vücutlarının
yapısı, arka bacakları
ve de en önemlisi kaslı kuyrukları sayesinde
ulaşıyorlar. Timsahlar
yakaladıkları ve hala
canlı olan kurbanların etrafında dönerek
akciğerlerinin içine su
dolmalarına sağlayarak
önce avlarını boğuyorlar ve sonrada aynı şekilde dönerek etlerini
parçalayıp bütün halinde yutuyorlar. Ağız
gerisinde bulunan bir
kıvrımı
damaklarına
yapıştırarak soluk ve
yemek borularını birbi-

DENIZ
TIMSAHLARININ
ETKILI
SIÇRAYIŞLARI
VARDIR. BIR
HAREKETLE KENDI
UZUNLUKLARININ
TAMAMI KADAR
SUDAN DIŞARI
YÜKSELEBILIRLER
VE BUNU DA
VÜCUTLARININ
YAPISI, ARKA
BACAKLARI VE
DE EN ÖNEMLISI
KASLI KUYRUKLARI
SAYESINDE
ULAŞIYORLAR.

rinden ayırabildiklerinden su altında bile ısırıp
yiyebiliyorlar. Gözleri
üç perdeli olan timsahlar suya daldıkları
zaman burun ve kulak
delikleri birer kapakla
örtülüyor.
Ulusal Servet
Timsahlar
Denizlerin bu ürkütücü
yaratığının en büyük
düşmanları yine kendi hem cinsleri oluyor.
Zaman zaman, özellikle bölgesel egemenlik
ve dişilere sahiplenme
konularında aralarında
ölümcül kavgalara tanık
olunuyor. Bu hayvanla-

rın bir diğer düşmanı
ise ne yazık ki insanoğlunun ta kendisi oluyor.
Derilerinden hediyelik
eşya, ayakkabı, çanta
vb. yapmak için 1960’lı
yıllarda çok geniş kapsamlı bir deniz timsahı
katliamı yaşanıyor. Bu
nedenle bu hayvanların
türü ciddi bir biçimde
yok olma tehlikesiyle
karşı karşıya kalıyorlar.
Günümüzde, Avustralya’da “ulusal servet”
olarak koruma altına
alınan deniz timsahlarının sayısı ise hızla
çoğalan timsah çiftlikleri ile her geçen gün
artıyor.
Timsahlar yok edilmediği takdirde uzun süre
yaşayabiliyorlar. Ortalama yaşam süresi 70
yıl olan timsahların,
hayvanat bahçelerinde
80 yaşını aşanları bile
bulunuyor.
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TABİATIN

KALBİ ARTVİN
ARTVİN’İN KALBİ

KARAGÖL
44
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Eşsiz bir manzaraya; büyük bir kültürel ve turistik potansiyele
sahip olan Karagöl Sahara Milli Parkı, hem bakir alanları ve
hem de değişik iklim özellikleriyle zengin bir flora ve faunayı
bünyesinde barındırıyor.
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Yeşilin Her Tonunun
İçinde Muhteşem Bir
Manzara…
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve
Milli Parklar (DKMP)
Genel Müdürlüğünün
koruması altında bulunan Karagöl-Sahara
Milli Parkı, Karadeniz
Bölgesi’nin Doğu Karadeniz
Bölümü’nde
Artvin İli, Şavşat İlçesi
sınırlarında yer almaktadır. Karagöl-Sahara
Milli Parkı 1994 yılında
milli park ilan edilmiş

olup toplam 3.304 hektar alana sahiptir. Milli
park, Karagöl Bölümü
ve Sahara Bölümü olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
Ender bir topografik
karakter gösteren karagöl ve çevresi yer yer
vadilerle
yarılmıştır.
Bu yarılmalar yörede
heyelan ve kütle hareketlerinin aktif olmasına sebep olmuştur. Karagöl rasyonel
olarak kayan kütlenin
gerisindeki çanakta bi-

riken suların meydana
getirdiği bir heyelan
gölüdür.
Eşsiz bir manzaraya;
büyük bir kültürel ve
turistik potansiyele sahip olan Karagöl Sahara
Milli Parkı, hem bakir
alanları ve hem de değişik iklim özellikleriyle
zengin bir flora ve faunayı bünyesinde barındırıyor.
Sahip
olduğu
eşsiz
manzara
dolayısıyla binlerce ziyaretçiyi

KARAGÖL-SAHARA
MILLI PARKI,
KARADENIZ
BÖLGESI’NIN
DOĞU KARADENIZ
BÖLÜMÜ’NDE
ARTVIN İLI,
ŞAVŞAT İLÇESI
SINIRLARINDA YER
ALMAKTADIR.
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Geleneksel
Yaylacılık
faaliyetleri devam ettiğinden dolayı Yayla
Turizmi önem kazanmaktadır. Bölgedeki tek
insan aktivitesi yayla
turizmi ile sınırlı değildir. Yayla turizminin
yanı sıra kampçılık, jip,
safari, bisiklet turu, foto
safari gibi etkinlikler
Karagöl-Sahara
Milli
Parkı sınırları içerisinde
yapılabilecek aktiviteler
arasında yer alır.
ağırlayan göl çevresi
yoğun ormanlarla kaplı
olup, ormanı meydana getiren ağaç türleri
genelde ladin, Göknar ve sarıçamlardan
oluşmaktadır. Bu doğal
öğelerin ördüğü Karagöl, ender manzara güzelliklerine sahiptir.
Milli Park alanında bitki olarak 80 familyaya
ait 292 cins, 562 tür,
10 adet iki yaşamlı, 166
kuş, 55 memeli hayvan,
15 sürüngen türü bulunmaktadır.

Alana her gelen ziyaretçinin, alanın ana
kaynak değerlerinden
olan yaklaşık 5 hektar
alana sahip gölü görmesi, göl çevresinde
yürüyüş yapması gerekir. Alanda yeteri kadar
orman yolu ve patika
bulunduğundan dolayı
tur gezilerine ve tabiat
yürüyüşlerine elverişlidir. Eşsiz doğa güzelliği, göl manzarası,
biyoçeşitliliği ve alana

hakim izleme noktaları
ile fotosafari etkinliği
için biçilmiş kaftandır.
Ayrıca Devlet Su İşleri
Artvin Borçka Karagöl
Üst Havza Tedbirleri Alınması Taşkın ve
Rusubat Zararlarından
Korunması maksadıyla üst havzada 6 adet
tersip bendi, 12 adet
menfez ve dere yatağı tanzimi çalışmaları
yapmıştır.
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TARIH KOKAN TABIAT:

İĞNEADA
48

Balkan Savaşları sırasında Bulgar istilasına uğrayan İğneada,
Midye – Enez hattının çizilmesiyle Bulgaristan’a kalmış,
sonrasında yaptığımız taarruz ve neticesindeki antlaşmalarla
hem bugünkü Trakya sınırı çizilmiş, hem de İğneada yeniden
topraklarımıza katılmıştır.

Yaşam Tarzı
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İ

ğneada Thyn’lerin yaşadığı yer
anlamına gelen
Thynias
adını
Trak kavminden
almıştır. Göç dalgasının bölgeye etkisi büyük olmuştur. Özellikle
güneyden, Eski Yunan
kültürel tazyiki hiçbir
zaman eksilmemiştir.
Balkan Savaşları sırasında Bulgar istilasına uğrayan İğneada,
Midye – Enez hattının
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çizilmesiyle Bulgaristan’a kalmış, sonrasında yaptığımız taarruz
ve neticesindeki antlaşmalarla hem bugünkü Trakya sınırı çizilmiş, hem de İğneada
yeniden topraklarımıza
katılmıştır.
İğneada’nın
fethini yöneten komutanın
adı İne Bey’dir. Buraya kendi adını verir ve
‘İneada’ adı zamanla
İğneada olur. İğnea-

da’nın burnu iğne şeklindedir. Bu yüzden adı
İğneada’dır gibi düşünülse de adını aslında
tarihten alır.
Milli Park alanı daha
önce Tabiatı Koruma
Alanı, Doğal Sit, Yaban
Hayatı Koruma Sahası
gibi çeşitli statülere sahip ve birbirinden ayrı
parçalar halinde yer
alan korunan alanların,
daha geniş bir alanda
milli park şemsiyesi al-

tında birleştirilmesiyle
ülkemizin 39. Milli Parkı olarak ilan edilmiştir.
Milli Park alanı, Demirköy’e 25 km uzaklıktadır ve İğneada beldesi
sınırları içerisinde yer
almaktadır. Yıldız (Istranca)

Dağları’ndan

Karadeniz
doğru
taşıdığı

sahillerine

akan

derelerin

alüvyonların

birikmesi ve mevsimsel olarak sular altında
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kalması sonucu Milli
Park’taki longoz ormanları oluşmuştur.
Karadeniz sahili boyunca, Yıldız Dağları’ndan Karadeniz’e doğru
akan dereler, denize
ulaşmadan İğneada’da
göllerde ve bu göllerin
bataklık
alanlarında
son bulur. Longoz ormanlarıyla
kumullar
arasında büyüklükleri
değişen lagün gölleri ve
iç kısımlardaki orman
iç gölleri, bölgenin sulak alanlarını oluşturur.
Alanda zengin sucul
bitki örtüsüne sahip 5
göl bulunur: Erikli Gölü,
yaz aylarında denize
bağlantısı kesilen bir
lagündür. Mert Gölü ise
Çavuşdere’nin denize
döküldüğü yerde oluşmuştur. Alanın en güneyinde bulunan Saka
Gölü, orman ve kumullar arasında bulunan 50
da’lık küçük bir göldür.
Hamam Gölü ve Pedina
Gölü ise iç tarafta yer
almaktadır.

BÜTÜN
GÜZELLIKLERI
BARINDIRABILEN;
DENIZI, INCE
KUM SAHILI,
UÇSUZ BUCAKSIZ
ORMANI, GÖLLERI,
DERELERI VE
TEMIZ HAVASIYLA
TAM BIR TABIAT
HARIKASI OLAN
İĞNEADA ADETA
CENNETIN
YANSIMASI
GIBIDIR.

Erikli Mert ve Saka
Gölleri’nin önlerindeki
kumul engeli sebebiyle
denize bağlantılarının
kesilmesi,
ilkbaharda
fazla gelen suların geriye doğru taşmasına ve
düz araziyi kaplamasına yol açar. Bu taşkın
alanlar su basar ormanlarını ve birbirinden farklı deniz, göl ve
orman ekosistemlerini
oluştururlar.
Lagün göllerinin yağışlı
dönemlerde tuz oranları değişmekle birlik-

te suları acı-tuzludur.
Lagün alanlarının etrafını sazlık ve bataklık bir kuşak çevreler.
Alan içerisindeki kıyı
kumullarını İğneada fiziki olarak ikiye ayırır.
Kuzeyde yer alan kıyı
kumulları Erikli Gölü’nün doğu kısmından
başlayarak İğneada’ya
kadar uzanır. Güneyde
yer alan kıyı kumulları
ise Mert Gölü’nü denize
bağlayan kanal bölgesinden başlayarak Saka
Gölü güneyine kadar
uzanır ve yer yer genişliği 50-60 metreye
kadar ulaşır. Yaklaşık
10 km uzunluğundaki
kumullar Karadeniz’in
güneybatısına
özgü
bitki türleri ile büyük
önem taşımaktadır.
İnsanın hayatı boyunca tabii güzellik olarak
görmek isteyebileceği
hemen hemen bütün
güzellikleri barındırabilen; denizi, ince kum
sahili, uçsuz bucaksız
ormanı, gölleri, dereleri
ve temiz havasıyla tam
bir tabiat harikası olan
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İğneada adeta cennetin
yansıması gibidir.
Pedina Gölü, Erikli Gölü,
Hamam Gölü, Mert
Gölü, İğneada Plajı, Kuş
Gözlem Alanı, Longoz
Subasar Ormanı, İğneada feneri (50-60
metrelik yamaç üzerine
kurulu fener ve Liman
Baba Türbesi’ni) görebilirsiniz. Bulgar hududunu oluşturan üç metre enindeki Rezve Deresi
kıyısına kurulu Beğendik Köyü, Atatürk Örnek
Köyü olarak yapılmıştır.
İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı tabiat yürüyüşü, fotoğrafçılık, yaban hayatı,
kuş gözlemciliği gibi
faaliyetler için eşsiz
kareleri gözler önüne
sermektedir.
Bölge Karadeniz’in kıyısında yer aldığından
deniz mahsulleri mutfağı oldukça zengindir.
Özellikle balık sezonunda gelen ziyaretçiler

İğneada merkezin deniz
manzaralı restoranlarında çeşitli balık türlerinin tadına bakabilirler.
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İğneada Merkez’de birçok pansiyon ve otel
bulunmaktadır. Ziyaretçilerin özellikle yaz
sezonu yoğunluğundan
dolayı rezervasyonsuz
gelmemeleri
tavsiye
edilir.
İğneada’nın
hemen
girişinde
ziyaretçileri İğneada Longoz
Ormanları Milli Parkı
İdare ve Ziyaretçi Merkezi
karşılamaktadır.
Buraya gelen ziyaretçilerin gerçek zamanlı
kameralar ile gölleri
sahaya baskı oluşturmadan izleyebilmeleri
mümkündür. Ziyaretçi
Merkezinde
bölgenin
flora ve faunasını tanıtan görseller ve bir Milli
Park maketi de bulunmaktadır. Ayrıca, merkeze gelen ziyaretçiler
Milli Park tanıtımını ve
haritalarını içeren basılı

materyallerden faydalanabilmektedirler.   
İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı’na
giriş için herhangi bir
ücret talep edilmemektedir.

BULGAR
HUDUDUNU
OLUŞTURAN ÜÇ
METRE ENINDEKI
REZVE DERESI
KIYISINA KURULU
BEĞENDIK KÖYÜ,
ATATÜRK ÖRNEK
KÖYÜ OLARAK
YAPILMIŞTIR.

Ulaşım
İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı
yaklaşık olarak İstanbul’a 180 km, Ankara’ya 640 km, Silivri’ye
125 km, Çorlu’ya 100
km, Tekirdağ’a 130 km,
Çanakkale’ye 300 km,
Lüleburgaz’a 90 km ve
Edirne’ye 200 km mesafededir.
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SUYA
SES VERENLER

Yollarımız hep suyla kesişiyor. Sevgiliye, sılaya, umuda giden yolların hepsi sulardan geçiyor. Böylesine iç içe olduğumuz ve en güzel temennilerimizi paylaştığımız aziz suyun, duygularımızı en içten ifade ettiğimiz türkülerimizde, şarkılarımızda yer bulamaması düşünülebilir mi?
Biz de birbirinden değerli ve usta isimlerin suya ses verişine dokunmak istedik.
Burada yer verdiğimiz ve yer veremediğimiz onlarca sanatçı birbirinden farklı
duyguları; temizliğin, saflığın ve umudun simgesi suyla ifade ediyor. Kimi hasretini, kimi sitemini, kimi umudunu, kimi ise sevincini suyla anlatıyor.
HAZIRLAYAN

BURAK YALÇIN
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SU GELİR MİLLENDİRİR
NEŞET ERTAŞ
Bozkır’ın tezenesi, bozlakların yanık ve içten sesi, güzel insan Neşet Ertaş…
Usta aşık sevdiğine hasretini, hayranlığını dillendirirken suyun çayıra hayat verişine değiniyor. Türküsünü temenni ve ümitle nihayete erdiren merhum ustaya
Allah’tan rahmet diliyoruz.
Su gelir millendirir
Çayırı çillendirir
Senin şu bakışların
Ahrazı dillendirir

Gitme uzak yollarına
Gurban olduğum
Datlı söyler dillerine
Hayran olduğum

Su gelir daşa değer
Kiprikler gaşa değer
Merak etme sevdiğim
Bir gün baş başa değer
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SUYA GİDEN ALLI GELİN
CEM KARACA
Sanatçı bir ailenin mensubu olması sebebiyle, müziğe 1-0 önde başlayan Karaca,
Anadolu-Rock’ın öncülerinden.
Anadolu’nun gelmiş geçmiş en büyük ozanlarından Karacaoğlan’nın “Suya Giden Allı Gelin” koşmasını, Anadolu-Rock’ın efsane ismi kendine has tarzıyla
fevkalade yorumluyor.
Güfte: Karacaoğlan
Karacaoğlan:
Suya giden allı gelin
Niçin böyle salınırsın
Gelin bir su ver içeyim
Gelin kimin gelinisin sen

Gelin:
Su değildir senin derdin
Görmek ise yeter gördün
Oğlan burada çokça durdun
Ağan gelir dövülürsün sen

Karacaoğlan:
Dövülürsem dövüleyim
Sövülürsem sövüleyim
Gelin sana kul olayım
Ölürüm kanlım olursun sen

Gelin:
Yaylalara göçmedin mi
Soğuk sular içmedin mi
Güzel görüp geçmedin mi
Beni görür delirirsin sen
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YAZ DOSTUM
BARIŞ MANÇO
“7’den 77’ye” milyonların sevdiği, “adam olmuş çocuk”, tebessümü, tevazuu ve
samimiyetiyle içimizden biri: Barış Manço...
“Bizler nasıl yaşamışsak, öyle eserler bırakmışızdır geriye.” diyen ve geriye kendi gibi dopdolu, samimi ve bizden eserler bırakan Barış Manço’yu rahmetle yad
ediyoruz.
Güfte: Barış Manço
Beste: Barış Manço
Yaz dostum güzel sevmeyene adam denir mi
Yaz dostum selam almayana yiğit denir mi
Yaz dostum altı üstü beş metrelik bez için
Yaz dostum boşa geçmiş ömre yaşam denir mi
Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı
Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı
Yaz dostum yoksul görsen besle kaymak bal ile
Yaz dostum garipleri giydir ipek şal ile
Yaz dostum öksüz görsen sar kanadın kolunu
Yaz dostum kimse göçmez bu dünyadan mal ile

Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı
Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı
Yaz dostum Barış söyler kendi bir ders alır mı
Yaz dostum su üstüne yazı yazsan kalır mı
Yaz dostum bir dünya ki haklı haksız karışmış
Yaz dostum boşa koysan dolmaz dolusu alır mı
Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı
Sarı çizmeli Mehmet ağa bir gün öder hesabı
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SU GELİR GÜLDÜR GÜLDÜR
BEDİA AKARTÜRK
Dinamizmini hiç kaybetmeyen, türkülerin enerjik
sesi Bedia Akartürk...
“Su gelir güldür güldür” türküsü kendisiyle o kadar
özdeşleşti ki, neredeyse bunu seslendirmeden katıldığı tek program dahi yok. İyi de ki yok.
Ankara Yöresi
Bağda gülü budadım,
Amanın bağda gülü budadım
Haydi de gülü güle bağladım
Su gelir güldür güldür
Gel de yar beni güldür
Bir damlacık kanım akmaz
Öldürürsen sen öldür
Yarim bana dönerse
Amanın yarim bana dönerse
Haydi de ona kurban adadım
Su gelir güldür güldür
Gel de yar beni güldür
Bir damlacık kanım akmaz
Öldürürsen sen öldür
Bağda budadım dalı
Amanın bağda budadım dalı
Haydi de görmedim bugün yari
Su gelir güldür güldür
Gel de yar beni güldür
Bir damlacık kanım akmaz
Öldürürsen sen öldür
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YAĞDIR MEVLAM SU
ZEKİ MÜREN
Ağdalı Türkçesi, gösterişli kıyafetleri ve eşsiz besteleri, Zeki Müren’i nev’i şahsına münhasır yapan
üç unsur. “Sanat güneşi” de hayatın kaynağı suyu
Mevla’dan niyaz ederken cümlesi ıslananlardan.
Beste: Mahmut Oğul
Güfte: Erol Martal
Çatlayan dudaklara
Sararan yapraklara
Kuruyan topraklara
Yağdır Mevlâm su
Alev saracak kadar
Yandım yanacak kadar
Suya kanacak kadar
Yağdır Mevlâm su

Gören maşallah desin
Amanın gören maşallah desin
Haydi de kimin var böyle yari

Toz duman savrulurken
Gül çimen kavrulurken
Cân tenden ayrılırken
Yağdır Mevlâm su

Su gelir güldür güldür
Gel de yar beni güldür
Bir damlacık kanım akmaz
Öldürürsen sen öldür.

Alev saracak kadar
Yandım yanacak kadar
Suya kanacak kadar
Yağdır Mevlâm su
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GÜLÜ SUSUZ
SENİ AŞKSIZ BIRAKMAM
ZEKAİ TUNCA
Güftesi Aşkın Tunca’ya, bestesi ise kendisine ait olan
TSM eseri “Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam” Zekai Tunca ile güzel bir ikili oluşturdu.
Beste: Zekai Tunca
Güfte: Aşkın Tunca
Seninle tattım ben her mutluluğu
Bırakıp gidersen bil ki yaşamam
Ömrümden canımdan ne istersen al
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
Üşüdüm diyorsan güneş olurum
Yanarım sevginle ateş olurum
Dolarım havaya nefes olurum
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
Gönlündeki derdi siler atarım
Ümit pınarıyla coşar akarım
Kış göstermem sana ben hep baharım
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
Üşüdüm diyorsan güneş olurum
Yanarım sevginle ateş olurum
Dolarım havaya nefes olurum
Gülü susuz seni aşksız bırakmam

SU LEYLA LEYLA
AŞIK MAHSUNİ ŞERİF
“Mevlam gör diyerek iki göz vermiş. / Bilmem söylesem mi, söylemesem mi?” dizeleriyle hafızalarımızda yer eden Aşık Mahsuni Şerif, hasretini ifade
ederken özlemden yanmış diline, dudağına, bir yudum su istiyor çöllerde bıraktığı Leyla’sından…
Kahramanmaraş Yöresi
Kaynak: Aşık Mahsuni Şerif
Tükenmek Bilmiyor Kara Günlerim
Gel Buna Bir Çare Bul Leyla Leyla
Düştüm Hasretine Yanar İnlerim
Susadım Bir Yudum Su Leyla Leyla
Acımazsan Böyle Yalnız Kalırım
Eğer İster İsen Kurban Olurum
Kefenim Bulunmaz Belki Ölürüm
Gözün Yaşı İle Yu Leyla Leyla
Mahzuni’yem Dolanırım Dillerde
Bazan Sahralarda Bazan Yollarda
Benim Leylam Kaldı Kanlı Çöllerde
Herkes De Zanneder Şu Leyla Leyla
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SUSADIM ÇEŞMEYE
VARMAZ OLAYDIM
FERDİ TAYFUR
Bir dönem Beşiktaş’ın futboldaki müthiş üçlüsü Metin, Ali, Feyyaz; arabeskin üçlüsü ise Müslüm (Gürses), Ferdi (Tayfur), Orhan (Gencebay) idi. Metin,
Ali, Feyyaz golleriyle ve asistleriyle genelde taraftarını sevindirirken, arabeskin üçlüsü, sevgiliye ve
dünyaya sitemkâr; geleceğe dairse umutsuz şarkıları
ve oynadıkları filmlerinde mevcut “ah!”ların yanına binlercesini daha ekliyorlardı. Ferdi Tayfur’un
milyonlarca seveninin dillerinden düşmeyen şarkılarından biri çeşmenin başında olması nedeniyle ilgimizi cezbediyor. Gördüğü güzelden ötürü, içtiği su
burnundan gelen Tayfur, şarkı boyunca “keşke”lerini birbiri ardına sıralarken, dinleyenlerine yaşadığı
pişmanlığı yansıtıyor.
Beste: Ferdi Tayfur
Güfte: Ferdi Tayfur
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SULAR DURULUR DERLER
EMEL TAŞÇIOĞLU
TRT Ankara Radyosu sanatçılarından olan Emel
Taşçıoğlu, Türk Halk Müziği’nde kulağımızın aşina
olduğu isimlerden. Taşçıoğlu’nun duru sesi ile “Sular Durulur Derler” müthiş bir uyum içinde.
Samsun Yöresi
Sular Durulur Derler
Güzel Sorulur Derler
Yari Gönlünde Ara
Arayan Bulur Derler

Susadım çeşmeye varmaz olaydım
Elinden bir tas su içmez olaydım
Yolum düştü köyünüzden geçmez olsaydım
Geçmez olsaydım, güzel yüzüne bakmaz olsaydım

Oy Ninnoşum Ninnoşum
Ben Sana Vurulmuşum
Eller Almış Yarini
Ben Yarsızım Bir Hoşum

Çeşmenin başına bir güzel inmiş
Eğilmiş zülfünü suya düşürmüş
Mevlam bu güzeli kime yar etmiş
Gelmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz olaydım

Suların Akışına
Ben Yandım Bakışına
Seni Merhem Dediler
Sinemin Yarasına

Gönülden gönüle gözler yol bulur
Aşıkların yüreğinde ateş kor olur
Bir garibim bu yerlerde vuran çok olur
Gelmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz olaydım.

Oy Ninnoşum Ninnoşum
Ben Sana Vurulmuşum
Eller Almış Yarini
Ben Yarsızım Bir Hoşum
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BU SU HİÇ DURMAZ
BÜLENT ORTAÇGİL
Aheste ve ahenkli müzik tarzıyla dinleyenlerini huzur ve sükunet dolu bir yolculuğa çıkaran Ortaçgil,
sözü ve müziği kendine ait olan “Bu Su Hiç Durmaz”ı harikulade icra ederken, yumuşak tınılar eşliğinde suya ve baraja da dokunuyor.
Güfte: Bülent Ortaçgil
Beste: Bülent Ortaçgil
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Kar gibi örttüm üstünü, içinde tüm çiçekler
Birer birer titrediler
Uykusuzluğundan belli, kafanda birikintiler
Teker teker döküldüler

PINAR BAŞINDAN BULANIR
ORHAN HAKALMAZ
Erzurum Yöresi
Kaynak: Seyfettin Sığmaz
Pınar başından bulanır
İner ovayı dolanır
Sende çok haller bulunur

Sen hep kendine önlemler aldın
Ben kendime yasaklar koydum
Önümüzde barajlar var
Bu su hiç durmaz
Bu su hiç durmaz
Yaşamak dopdoluydu akan pınarlar gibi
İnanmayanlar beklediler
Umutlarını borç verdin, cebinde hiç kalmadı
Dostların anlamadılar
Sen hep kendine önlemler aldın
Ben kendime yasaklar koydum
Önümüzde barajlar var
Bu su hiç durmaz
Bu su hiç durmaz
Nar gibi güzelliğin gizliydi vereceklerin fazlaydı
İnsanlar inanmadılar
Sustun sustun konuşmadın, sonra kaçtın arkana
bakmadan
İnsanlar şaşırdılar
Sen hep kendine önlemler aldın
Ben kendime yasaklar koydum
Önümüzde barajlar var
Bu su hiç durmaz
Bu su hiç durmaz

FIRAT TÜRKÜSÜ
ERKAN OĞUR
Elazığ Yöresi
Şu Fırat’ın Suyu Akar Serindir
Ölem Ölem Derdo Ölem Akar Serindir
Yarimi Götürdü (Anam) Kanlı Zalimdir
Ölem Ölem Kanlı Zalimdir
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SU MİSALİ
ORHAN ÖLMEZ

UNUTULDULAR
PİNHANİ

Güfte: Orhan Ölmez
Beste: Orhan Ölmez

Güfte: Sinan Kaynakçı
Beste: Sinan Kaynakçı

Su misali aktı ömrüm ben ne sevgiler gördüm
Bir alev gibi yandım söndüm
İlk değil son olmaz ama
Bunları şikayet sanma ben sende çok kördüm.

Su verdiğin çiçekler, küçük bahçemi süsler
Şimdi bütün güller susuz ve kimsesiz
Seni beklemekten
Seni özlemekten, bu halimiz
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SUSADIM SU İSTERİM
BELKIS AKKALE

SUYUMU KAZANDIM DA İÇTİM
NİL BURAK

Ankara Yöresi

Beste: Nil Burak
Güfte: Cem Karaca

Susadım su isterim,
Bana çeşme gösterin vay
Çeşme beni gandırmaz,
Al yanaktan isterim vay

SU UYUR
EZGİNİN GÜNLÜĞÜ
Güfte: Şeyh Galip
Beste: Nadir Göktürk
Su uyur, düşman uyur
Haste-i hicran uyumaz

Ben suyumu kazandım da içtim
Ekmeğimi böldüm de yedim
Alkışı duydum ihaneti gördüm
Sesim de oldu sessizliğimde

AMAN
DUMAN GRUBU
Nereye gider başını alıp sorarsın
Kim bilir durmadan nasıl susarsın
Bilmeden boşuna atıp tutarsın
Su gibi akıp geçer zaman
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62

SU ALTINDAN
NOTLAR
Henüz büyük bir kısmının hâlâ gizemini koruduğu su altı
dünyası, birçok medeniyeti, kültürü, tarihi ve efsaneyi
derinliklerinde saklıyor. Su altı araştırmacılarının ve
dalgıçların keşifleriyle de her geçen gün bir yenisi daha ortaya
çıkarılıyor.
HAZIRLAYAN

BURAK YALÇIN

Ü

Filmler, belgeseller ve

ada, bilim ve arkeoloji

Bilim adamları bölgede

tartışmalar

dünyasında büyük bir

sismik ölçümler sonucu

bu

heyecan yarattı. Bilim

oluşturulan

rağmen

adamları adanın volka-

Atlantis tarifine yakın

kendisine dair bir ize

nik hareketler nedeniy-

olduğunu

rastlanamamıştı.

An-

le su yüzüne çıktığını ve

Araştırmacılar

henüz

cak 2011 yılında İskoç-

tarihi bundan yaklaşık

“Kayıp

Atlan-

duymayanımız kalma-

ya açıklarında Orkney

56 milyon yıl öncesine

tis”in bulunup bulun-

mıştır. İki bin yıldan

- Shetkand Adaları’nın

dayanan oluşumun ne-

madığına dair kesin bir

fazla zaman önce yazıl-

batısında

keşfedilen

hir yataklarına ve dağ-

açıklama yapmış değil.

mış olan bu eser, popü-

10

kilometreka-

lara ev sahipliği yap-

Kim bilir, belki bir gün

laritesini hâlâ koruyor.

re büyüklüğündeki bir

tığını

“Kayıp Şehir Atlantis

nlü filozof
Platon’un
metinlerinde
de
yer
alan

Kayıp

Şehir

efsanesini

Atlantis
neredeyse

yapılan

şehrin

üzerindeki

yoğun

ilgiye

bin

değerlendiriyor.

haritanın
belirtiyor.

Şehir

Yaşam Tarzı

Yonaguni Anıtı Japonya

Bulundu” haberlerini
de heyecanla takip edebiliriz. Dünyada adını
Atlantis kadar duymadığımız ama bilim arkeoloji ve turizm için hazine niteliğinde olan su
altı şehirleri ve yapıları
var. Onlardan bazılarını sizler için derledik.
Yonaguni Anıtı
Japonya
Japonya’nın Yonaguni Adası açıkları yoğun
çekiç kafalı köpekbalıkları popülasyonu nedeniyle, uzun zamandan
beri popüler bir dalış
yeri. 1987 yılı ise burası
için bir dönüm noktası
niteliğinde… Yonaguni
yakınlarında dalış yapan Kihachiro Aratake
adlı dalgıç devasa bir su
altı yapısı keşfetti. Bu
keşif bir dizi piramitten
oluşan ve “doğal olarak
mı oluştu yoksa suni bir
yapı mı?” tartışmalarının halen devam ettiği Yonaguni Anıtı’ydı.
Yonaguni Anıtı’nın doğal olarak oluştuğunu

destekleyen
kanıtlar
bulunsa da, buranın
gizemini daha da karmaşık hale getiren aksi
yönde birçok bulgu var.
Taraçalı taşlar, gömülü
yollar ve üçgen şekiller
de gizemin bir parçası.
Deniz tabanından 250
metre yüksekliğe sahip
anıt her yıl bu gizemi çözmek için dalan
amatör ve profesyonel birçok kâşif dalgıcı ağırlıyor. Uzmanlar;
yapılar insan eseri ise
bu kompleksin muhtemelen Genç Kurzaz
döneminde inşa edildiğini varsayıyor. Çünkü
o dönemde deniz seviyelerinin şimdikinden
çok daha farklı olduğunu belirtiyorlar. Bölgede dalış yapan Boston
Üniversitesi’nden Tabii
Bilimler ve Matematik
Profesörü Robert Schoch ve Araştırmacı Yazar
John Anthony West ise
bu yapının kesinlikle
bir insan yapısı olduğu ve yaşının tahmin
edilenin çok üstünde

olabileceği konusunda
hemfikir. Profesör Robert Schoch’un anıtın
yaşına yönelik tahmini
ise yaklaşık 10 bin…
Dwarka Kambat
Körfezi Hindistan
Eğer mitoloji üzerine
bir araştırma yapılıyorsa muhakkak uğranması gereken duraklardan biri de Hint
Mitolojisidir. Hindistan
birçok destan, inanış
ve kültürün yanı sıra,
su altında da binlerce
yıllık bir tarihi misafir
ediyor. Bunların belki
de en önemlisi ise Lord

Krishna Şehri olarak da
bilinen Dwarka Kalesi.
Bir efsane olduğu düşünülen Antik Çağ’dan
kalma bu efsanevi Hint
eseri, 2000 yılında keşfedilmesiyle
birlikte
yeniden hayat buldu.
Efsanede Lord Krishna’nın devasa şehri
altın ve gümüşten inşa
etmekle görevli olduğu ve Krishna’nın ölümüyle Dwarka’nın da
suya gömüldüğü belirtiliyor.
Harabeler,
okyanus
yüzeyinden
yaklaşık 40 metre derinlikte ve Hindistan’ın
en eski yedi kentinden
biri. Kompleksin inanılmaz derecede geometrik bir düzene sahip
olmasından yola çıkarak, atalarının matematiksel ve megalitik
başarı bakımından çok
yetenekli
olduklarını
düşünüyorlar. Uzmanlar sahadan kurtarılan
eserler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde
kompleksin
tarihinin M.Ö. 7500’lü
yıllara kadar dayanabileceğini ifade ediyor.
Bölgedeki araştırmalar
halen devam ediyor.

Dwarka Kambat Körfezi Hindistan
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kezi olduğuna inandıklarını belirtiyor. Araştırmacılar ayrıca, batık
anıtın yanı sıra İsis Tapınağı’nı da başarıyla
keşfettiklerini
düşünüyor. Sitede 140’tan
fazla eser keşfedildi. Bu
yüzden araştırmacılar
sitenin bir zamanlar
müze olarak hizmet
verdiği
kanaatindeler. Siteye ulaşmak çok
kolay değil. Birçok kişi
suyun derinliklerindeki
bu şehrin yakında yapılacak çalışmaların odak
noktası haline geleceğini ve kendilerine analiz edilebilecek birçok
veri sağlayacağını ümit
ediyor.
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Heracleion Antik Kenti Mısır

Heracleion Antik Kenti
Mısır
Heracleion Antik Kenti,
insanın yaratıcılığının
mitoloji ile ilişkili başka bir örneği. Heracleion’un da tıpkı Dwarka gibi sadece efsane
olduğu düşünülürken
2000 yılında su altı arkeoloğu Franck Goddio
tarafından
keşfedilen
su altı kentlerinden.
Önceleri Thonis olarak
bilinen şehir 1200 yıl
önce sulara gömülmeden hem Mısır’a hem
de Yunanistan’a büyük
bir liman olarak hizmet ediyordu. Arkeologlar kalıntıları ortaya
çıkararak bize geçmişe
uzanan bir kapı açmayı başardılar. Bölgede
altmışın üzerinde gemi
batığı bulundu ve kayıp

şehre ait sikke, antik
çapa, heykel ve tabletlerin bulunması için
araştırmalara izin verildi. Efsanelerde Heracleion’u bir milenyumdan uzun bir süre
çamur ve kumun altına
gömen yıkım, büyük
depremlere ve taşkınlara bağlanıyor.
Kleopatra Sarayı Mısır
Yaklaşık 1500 yıl önce
gerçekleşen büyük bir
depremle sulara gömüldüğüne
inanılan,
Kleopatra
Sarayı’nın
kalıntıları keşfedilene
kadar suyun derinliklerinde tüm gizemleriyle
yatıyordu. Araştırmacılar
İskenderiye’nin
hemen açıklarında yer
alan bu yerin kutsal
kraliçenin kraliyet mer-

Aslan Şehri Çin
Aslan şehri hiç şüphesiz
su altı dünyasının halen
var olan en görkemli ve

Aslan Şehri Çin

en ihtişamlı anıtlarından biri. Bu büyüleyici
antik krallık gezegenimizdeki en karmaşık taş oymalarından
bazılarına ev sahipliği
yapıyor ve müthiş bir
görsel şölen sunuyor.
Site, Doğu Han Hanedanlığı’nın en parlak
döneminde inşa edildi
ve tarihi M.Ö. 25-200
yıllarına
dayanıyor.
Kendinden fazlaca söz
ettiren bu devasa yapının alanı tam 62 futbol
sahasının büyüklüğüne eşdeğer. 1950’lerde
baraj inşaatı nedeniyle
su yüzeyinden 25-40
metre derinliğe gömülüyor. Çin’in en gözde
turistik yerlerinden biri
haline gelen yapı aynı
zamanda birçok araştırmaya da temel teşkil
ediyor.

Kategorisinde
Dünyanın En Yüksek
3. Barajı:
Deriner Barajı ve HES

249
Metre

Avrupa’nın

Mühendislik
Harikası Ermenek
Barajı:

218

metre
ile kategorisinde dünyanın
en yüksek
6. barajı

Kategorisinde
Avrupa’nın

En Büyük
Barajı
ATATÜRK
Barajı ve HES

KKTC
SU TEMIN PROJESI

En Yüksek
Barajı

Dünyada ilk kez uygulanan
sistemle Akdeniz deniz
yüzeyinin 250 metre altından
askıda geçildi

Çine Adnan Menderes
Barajı ve HES

4

Boğaziçi Tüneli

Dünyada
ilk kez

milyon

dekar alan sulanıyor

iki kıta su tüneliyle birbirine
bağlandı

3,76
Yıllık

milyar metreküp içme suyu
temin ediliyor

1,8
milyon

hektar alan taşkınlardan
korunuyor

50
Yıllık

milyar

kilovat.saat enerji üretim
kapasitesi

Kaynak: DSİ

